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Podzimní vydání časopisu 
Aromaterapie sice vychází ještě 
v létě, ale podzimní rovnodennost, 
která letos nastane 22. září, zde 
bude dříve, než se nadějeme. I  to 
letošní léto, stejně jako loňské, 
bylo značně nestandardní 

a ovlivněno covidem-19 jak u nás doma, tak i ve světě. Nejen restrikcemi, 
jejichž smyslem bylo zabránit šíření nákazy, ale i výskytem nových mutací. 
Právě čas dovolených a  s  tím spojené cestování po světě šíření nemoci 
samozřejmě napomáhá. A  tak, krom běžných letních příjemností, díky 
rychle se měnící situaci v  zahraničních dovolenkových destinacích 
mnozí řešili otázku, zda vůbec cestovat a kde dovolenou, alespoň v rámci 
možností, bezproblémově strávit.

Letošní sezóna školních prázdnin a dovolených, jakož i krásného letního 
počasí je minulostí. Nezbývá než věřit, že přechod k sychravým podzimním 
dnům bude pomalý a loučení s létem budou ještě provázet krásné, slunné 
a  teplé dny babího léta. Jaký bude letošní podzim, je po zdivočelém 
tornádovém větru a  katastrofických záplavách letošního léta obtížné 
odhadnout. Jistě však ubývající sluneční svit a s ním spojené ochlazování 
a  nepřízeň počasí, bez níž ještě nikdy podzim nebyl, bude mít u  mnoha 
jedinců vliv na snižující pohybové aktivity a zhoršující se imunitu. I když je 
léto stále ještě přítomností, není od věci se již nyní začít zabývat přípravou 
na příchod podzimních dnů. A to nejen kvůli nevyzpytatelnému covidu-19, 
který ve svém houpačkovém rytmu chvíli klesá, aby později zase vylétl do 
výšin, ale i kvůli dalším nežádoucím průvodcům, které s sebou toto roční 
období zcela pravidelně přináší. 

Již na začátku září je vhodné začít eleutherococcovou kúru. Důvod je 
celkem jednoduchý, imunita narůstá postupně, maximální úrovně se 
dosáhne zhruba po jednom měsíci užívání extraktu. Navíc eleutherococc 
působí i  jako adaptogen a  pomůže tak organismu překonávat rychlé 
výkyvy počasí.

V  letním období se o tvorbu vitamínu D, který je nutný pro řadu životně 
důležitých procesů a  funkcí v  lidském organismu, z  velké části postará 
sluníčko se svým UV zářením po vystavení pokožky jeho paprskům. 
S  úbytkem slunečního záření se snižuje jak jeho tvorba, tak i  zásoby 
v  organismu, což přináší zvýšení rizika onemocnění. Zde je vhodné 
jeho zásoby doplňovat formou potravinových doplňků. Když už jsme 
u těch vitamínů, právě v tomto období je žádoucí starat se o dostatečný 
a pravidelný každodenní přísun vitamínu C, který je rozpustný ve vodě a je 
relativně rychle buď využit, případně vyloučen z těla.  

Opomenout nelze ani pohybové aktivity v přírodě. I podzim má své půvaby. 
Procházky barevnou přírodou nabízí nejen potěšení, ale jsou i výbornou 
součástí posilování imunity a tím i prevence onemocnění. Jsou též jedním 
z  aspektů kvalitní látkové výměny v  organismu, včetně jeho detoxikace. 
Nabízí zvýšený přísun životně důležitého kyslíku. Nedostatek pohybu a tím 
i zásobení organismu kyslíkem se povětšinou začíná projevovat i takovými 
„maličkostmi“, jako je snížení schopnosti koncentrace, zvýšená únava či 
bolesti hlavy. To je dáno tím, že nejvyšší nároky na dostatečné zásobení 
kyslíkem pro dokonalou funkčnost má právě mozek. 

Dalším nejen příjemným, ale i  voňavým doporučením pro chladné 
podzimní dny, kdy o chlad, případně i nastydnutí nebývá nouze, jsou teplé 
aromaterapeutické koupele. Ty poslouží nejen k  fyziologické očistě těla, 
ale působí proti každodennímu stresu a nabízí vynikající možnost relaxace 
a  regenerace. I  koupele posilují imunitu. Když už jsme u  aromaterapie, 
nutno zmínit i vhodnost aromatizace prostorů, v nichž trávíme delší čas. 
Éterické oleje (případně pak jejich směsi) vykazující antimikrobiální účinky 
jsou schopny tyto sice nezvané, ale všudypřítomné a více než nepříjemné 
návštěvníky diplomaticky vyjádřeno „neutralizovat“. Ať již podzim 
bude jakýkoli, je dobré se řídit příslovím, že předcházet je daleko lepší 
než následně léčit. I  zde nám může být aromaterapie nejen příjemným, 
ale i  účinným podzimním společníkem a  průvodcem. Všem čtenářům 
časopisu Aromaterapie přeji příjemný podzim a především pevné zdraví.

Karel Hadek
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Nově v prodeji: Komonicový éterický olej
Komonice lékařská (lat. Melilotus officinalis) je rostlinou z čeledi bobovitých (stejně jako např. hrách nebo jetel). 
Původní oblastí výskytu je Evropa a Asie, nyní i Severní Amerika. Skrývá se i pod označením žlutý sladký jetel. 

Extrakty jsou používány v parfémech, v potravinářství (např. pro 
ochucení nápojů) i kosmetice (kondicionéry, hydratační krémy, 
vlasové gely, opalovací přípravky, aviváže). Její vůně je příjemně 
sladká, připomínající luční seno, lehce tabáková.

Mezi hlavní obsahové složky patří hexahydrofarnesylaceton, 
bisabolon, eudesmol, kafr, terpinen-4-ol, farnesan a  deriváty 
kumarinu. Kumariny jsou látky snižující krevní srážlivost. 
V  případě velkého výskytu rostlin obsahujících kumarin na 
pastvě dochází i k úhynům dobytka. Tyto látky naleznete také 
ve vanilce, skořici, kasii a  levanduli. Snížení srážlivosti krve je 
způsobeno blokováním působení vitamínu K. Proto je potřeba 
používání omezit u  osob s  poruchou srážlivosti, vážným 
onemocněním jater a  před plánovanými operačními zákroky. 
Kumarin dobře prostupuje kůží, nemetabolizuje se zde.

Komonice je používána k masážím při potížích s klouby, artritidě, 
revmatu a při křečích, pro ošetřování kůže při výskytu křečových 
žil a zánětu žil (i preventivně), při hemorrhoidech. Pomáhá při 
vstřebávání otoků, pohmožděnin a  modřin. Je nápomocna 
při pocitu těžkých nohou a  svědění. Působí jako diuretikum. 
Je adstringentní a  tlumí bolest. Komonice je využívána i  při 
ošetřování tzv. diabetické nohy a jiných ran. 

Tato bylina je silně zklidňující, pomáhá při poruchách spánku 
a úzkosti. Tlumí bolest při úrazech míšních nervů a nervových 
bolestech při cukrovce. 

S jakými éterickými oleji je vhodné komonici kombinovat? Ideální 
je LEVANDULE, LAVANDIN, VANILKA nebo BOROVICE.

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

Měníme se
V  loňském roce jste se poprvé setkali s  novými obaly na našich výrobcích. Láhve POLY s  dávkovačem 
jsme měnili z několika důvodů. Jedním byla covidová situace, kdy začaly být problémy s dodávkou obalů 
a surovin, druhým požadavek na větší hygienu a třetím vaše nespokojenost s obalem a vzhledem původním. 
Naše výrobky neobsahují konzervační látky, doba spotřeby je relativně krátká, nové obaly zajistí menší 
možnost kontaminace. 

Nový obal vyžaduje i novou etiketu. První vlaštovky se objevily 
v  podobě novinek pro děti a  COPAFLEXU. V  průběhu léta 
následovaly etikety pro intimní přípravky, zubní oleje, pleťové 
vody a  pleťová tonika. Změna obalu a  etikety se nevyhnula 
ani lecitinovým přípravkům. Lecidermy, lipio séra budou dělat 
radost nejenom vaší pokožce. Každá etiketa je jedinečná pro 
svůj přípravek. Ilustrace na etiketě přibližují použití přípravku, 
jeho složení a představu vůně. Zda je více květinový, dřevitý, 
citrusový, kořeněný nebo pryskyřičný.  

Rozjezdové období e-shopu pomalu končí. Spojit produkci 
všech značek do jednoho internetového obchodu nebylo 
lehké, proto budou drobné úpravy probíhat  nadále a  spolu 
s nimi pokračovat i výstavba e-shopu dle představ a potřeb. 

O změnách, akcích, slevách, novinkách vás i nadále budeme 
informovat e-mailovou poštou. Sledujte své e-mailové 
schránky, koukněte do spamové pošty. Občas se do ní naše 
zprávy zatoulají. 

Těšit se můžete na nové informace v  elektronických 
časopisech AROMAFAUNA – aromaterapie & svět zvířat, AKH 
– aromaterapie & kosmetika & hygiena. Pokud to covidová 
situace dovolí, budou se v  měsíci říjnu konat tři základní 
kurzy aromaterapie s  Karlem Hadkem. Pozadu nezůstane 
ani aromaterapie pro zvířata, termín uvedeme na našich 
facebookových stránkách a www.aromafauna.eu.

Michaela Švorcová
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Modrý cypřiš – australský nováček mezi našimi éterickými 
oleji
Pro upřesnění - nováčkem je modrý cypřiš v naší nabídce, jinak je tento strom používán už po tisíciletí 
původními obyvateli severní části Austrálie. Jeho sklizeň je plánována v rámci udržitelnosti produkce a je 
pod vládním dohledem. Tato dřevina dorůstá i 40 metrů, jsou známy cypřiše staré i přes 200 let. Latinský 
název zní Callitris intratropica, skrývá se ale také pod označením cypřišová borovice, severoaustralský 
cypřiš, laguni nebo kamtirrikani.

Éterický olej je vyráběn ze dřeva a někdy jehličí. Pouze pokud 
je součástí materiálu zpracovávaného parní destilací také kůra, 
má nádhernou modrou/kobaltovou až modrozelenu barvu. 
Proces destilace může trvat i  několik dní. Takový éterický 
olej naleznete v  naší nabídce. Modrá barva je důsledkem 
přítomnosti quaiazulenu a chamazulenu. Tyto složky se přitom 
v éterických olejích ze dřevin obvykle nevyskytují (naleznete 
je v heřmánku, pelyňku a řebříčku). 

Éterický olej je poměrně hustý, díky příjemné balzámovo-
dřevité vůni je používán v pánských parfémech. V produktech 
pomáhá stabilizovat vůně. Dalšími složkami je pinen, limonen, 
guaiol, myrcen, bulnesol, myrtenic acid, eudesmol. 

Teď se připravte na výčet terapeutických schopností – opravdu 
jich není málo:

• Vykazuje protizánětlivé účinky, pomáhá při svědění.
• Hojení popálenin, ran, boláků.
• Antibakteriální a protiplísňový.
• Protivirové účinky prokázány konkrétně při infekci 

papilomaviry (bradavice), herpesviry a při pásovém oparu.
• Napomáhá při emocionální nestabilitě, zklidňuje.
• Působí proti křečím, tlumí bolest.
• Adstringentní – hodí se do přípravků po holení, neboť 

zmírňuje kožní reakci.
• Jako součást koupele nohou pomáhá při otocích, 

podporuje cirkulaci krve, pokud trpíte na „studené nohy“, 
navíc pomáhá při nežádoucím pachu nohou.

• Při žihadlu, bodnutí hmyzem.

Modrý cypřiš nás nadchnul, určitě se s ním budete potkávat 
v  našich vyvíjených novinkách – třeba v  přípravcích pro 
muže, esenciálních parfémech, přípravcích pro péči o nohy 
nebo masážních emulzích. 

Éterický olej z  modrého cypřiše není určen k  vnitřnímu 
použití, není doporučováno jej ve větší míře používat 
v těhotenství a při kojení.

Vhodné kombinace: CITRON, LIMETKA, BERGAMOT, ŠALVĚJ, 
KADIDLOVNÍK, JALOVEC, LEVANDULE, MAJORÁNKA, 
ROZMARÝN, SANTAL, KOPAIVA.

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.
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MATEŘÍDOUŠKOVÝ balzám
Jedno krásné přísloví praví, že dobrých přátel není nikdy dost. Pokud se podívám na současnou situaci, pak 
bohužel nezbývá než sarkasticky dodat, že oněch nežádoucích stejně tak, jako by nebylo nikdy dost. Jedním 
z často řešených problémů jsou různé záněty. Někdy uvnitř organizmu, jindy jsou jimi postiženy různé partie 
pokožky. I  zde má aromaterapie celkem širokou nabídku různě účinných éterických olejů. K  těm nejen 
nejznámějším, ale současně i neúčinnějším na velice široké spektrum původců zánětů, bakterií, patří éterické 
oleje ze skupiny tzv. fenolických olejů. 

Jedním z  nich je i  mateřídouška. Vnímání vůně je samozřejmě 
individuální záležitostí, nemusí vonět každému, většina však se 
mnou zcela jistě bude souhlasit, že bylinná vůně mateřídoušky 
je opravdu velice příjemná. To je dáno skutečností, že olej 
mateřídoušky, např. na rozdíl od svého blízkého příbuzného oleje 
tymiánu, vykazuje nižší podíl tymolu a  vyšší podíl karvakrolu. 
V  případě různých zánětů na pokožce pak nejdůležitějším 
kritériem však nebude vůně účinné látky, případně daného 
preparátu, ale jeho účinnost. Empirické poznatky potvrzují, že 
mateřídouškový olej je velice účinný jak při vnitřním použití, 

tak i  v  preparátech určených k  aplikaci na pokožku. Jsou však 
k dispozici nejen empirické, ale i vědecké poznatky. Je prokázáno, 
že mateřídouškový olej díky svému složení působí na mnohé 
patogenní bakterie, které mohou svým výskytem na pokožce 
způsobovat mnohé problémy. Jedním z  nich je Staphylococcus 
aureus, velice dobře  známý zlatý stafylokok. Ten se sice celkem 
běžně vyskytuje jak na pokožce, tak i  sliznicích zdravých lidí. 
Pokud ale za jistých podmínek (např. snížení imunity) dojde 
k  přemnožení, bývá příčinou infekcí, mírnými záněty počínaje, 
až po život značně znepříjemňující a  ohrožující komplikace. 

Velice častým problémem a důvodem k bezradnosti je u tohoto 
patogenního mikroorganismu rezistence na antibiotika.  Zde 
pak aromaterapie může ukázat svůj léčebný potenciál. Dalšími 
mikroorganismy, u  kterých byla účinnost nejen zkoumána, 
ale i  potvrzena, jsou Staphylococcus epidermidis. O  něm 
lze konstatovat prakticky totéž, co o  zlatém stafylokokovi. 
Koneckonců, je to celkem blízký příbuzný. Dále bych mohl zmínit 
prokazatelné účinky na některé streptokoky, kandidu a mnohé 
další, které však z pohledu pokožky hrají jen podřadnou roli. To je 
jen krátký výčet vědecky prokázaných účinků. Ty empirické jsou 
samozřejmě podstatně bohatší. 

O účincích levandulového oleje je možné podobné konstatování 
jako o  oleji mateřídouškovém, byť tento olej je podstatně 
jemnější. Zde jsou ona jemnost, jakož i protizánětlivé účinky dány 
vysokým obsahem linalylacetátu. Levandulový olej je však svými 
protizánětlivými a  regeneračními účinky všeobecně daleko 
známější.  Vděčí za to velice rozšířenému používání mezi příznivci 
aromaterapie.  Dalšími oleji, které synergicky zvyšují účinnost 
olejů mateřídoušky a  levandule, jsou manukový, zázvorový 
a  fenyklový. Jako nosiče éterických olejů posloužily tradiční 
exkluzivity jako bambucké máslo, mangové máslo, jojobový olej, 
které zjemňují pokožku, jakož i další rostlinné oleje. Samozřejmě 
ani regeneraci podporující vitamíny E a A nesmí chybět. Stejné 
lze říci i o lecitinu. 

Vznikl tak nejen velice zajímavý a účinný protizánětlivý preparát. 
Jako bonus bych označil i jeho vynikající roztíratelnost na pokožce. 
To mohu potvrdit nejen  vlastní zkušeností s používáním v období 
vývoje a testování, ale podobně poznatky formulovali i „pokusní 
králíčci“. Nabídku tak obohatí účinný preparát na drobné zánětlivé 
procesy, které se v každodenním životě nevyhýbají nikomu. 

Karel Hadek
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Pačuliový olej
Pačuliový éterický olej má svou zvláštní, velice aktivní, charakteristicky zemitou, nasládlou, těžkou 
a kořeněnou vůní, kterou lze jedním slovem označit jako staro-orientálně exotickou. Traduje se, že tuto 
vůni si lidé buď zamilují, nebo ji nenávidí. Jde spíše o momentální nastavení každého jedince. Moje osobní 
zkušenost je, že někdy mi voní, jindy nikoli. Pačule obecná (Pogostemon cablin) se vyskytuje v asijských 
tropických oblastech a  je pěstována v  Indonésii, Indii, Malajsii, Vietnamu, Filipínách, Kambodži a  Číně. 
Právě i to bude důvod, proč v Asii je používání daleko známější a velice rozšířené. 

Nejspíše prvním používáním bylo přidávání sušených 
listů pačule k  transportovanému textilu pro její velice 
dobré insekticidní účinky. Koneckonců, insekticidní účinky 
pačuliového oleje bývají proti různým insektům, včetně molů, 
úspěšně používány i v současnosti. Další, historicky zajímavé 
používání pačuliového oleje se váže k  šedesátým létům 
minulého století. Speciálně k době hippies, kdy byl používán 
tento velice aktivně vonící olej k  zastření vůně marihuany, 
případně i k zamaskování pachu alkoholu. Rostlina se dodnes 
v  Asii používá při mnohých náboženských rituálech. Stejně 
jako u  nás se v  minulosti v  době epidemií spalovaly větve 
jehličnanů, nachází tam pačuli použití jako lidová dezinfekce 
i v současnosti. 

I  v  dnešní době je pačuliový olej celkem široce používán 
jak v  tradiční asijské medicíně, tak i  kosmetice. Značnou 
pozornost věnuje pačuliovému oleji jak TCM, tak i  ajurvéda. 
Běžně se používá k  řešení kožních problémů, jako jsou 
ekzémy, lupy, akné, drobná poranění. Nabízí jistou ochranu 
před negativními účinky UV-záření, snižuje tvorbu vrásek 
a  podporuje regenerační procesy. Pačuliový olej je v  malém 
množství  častou složkou různých parfémů  sloužící jako 
„koření“. Známy jsou však i jeho velmi dobré fixační účinky. 

Olej se vyrábí parní destilací ze sušených listů. Na získání 
1 kilogramu oleje je třeba zhruba 35 kg listů. S  postupem 
času olej „dozrává“ a  stává se nejen účinnější, ale získává 

i  příjemnější vůni a  tmavne jeho barva. Pačuli obsahuje 
různé fytochemikálie; mnohé monoterpeny, triterpeny, 
seskviterpeny, fytosteroly, flavonoidy, organické kyseliny, 
ligniny, glykosidy, alkoholy a aldehydy. Samotný pačuliový olej 
se skládá z několika desítek jednotlivých složek. Těmi obsahově 
nejdůležitějšími jsou pačuliol /alkohol/ (40 %), delta-guajen 
(30 %), azulen (20 %), trans-karyofylen (10 %), seychellen (10 
%) a mnohé další v nižších koncentracích. Vzhledem k původu 
i období sběru listů se složení oleje samozřejmě mírně mění. 
Uvedené složky z  něj činí velice zajímavý olej pro použití 
v  aromaterapii. Krom výše zmíněné staro-orientální vůně se 
nabízí jeho použití v oblasti každodenní péče o pokožku. 

Jedná se o  velice jemný, nedráždivý olej, který lze zařadit 
do skupiny uklidňujících. Nachází uplatnění v  relaxačních 
masážních přípravcích. V koupelových či sprchovacích olejích 
se navíc osvědčil při svědivosti pokožky, poskytl úlevu při 
psoriáze, neurodermatitidě a  ekzémech. Silné analgetické 
a protizánětlivé účinky predisponují pačuliový olej k použití pro 
úlevu od bolestí a zánětů v případě artritidy a bolesti kloubů. 
Dobrou volbou je i v krémech na ošetření pleti. Optimalizuje 
funkce tukových žláz, takže je vhodný pro všechny typy 
pokožky. Zajímavý může být pro jedince s  akné, lze jej 
vyzkoušet při dermatitidě a rozpraskané pokožce s drobnými 
mikrotraumaty. Zde je vhodné jeho přidání v množství 6 až 12 
kapek do 50 ml neutrálního krému (např. 2303 SHEA BUTTER, 
2042 LECIDERMA SHEA NEUTRAL, 2302 NATURALIA). 
Osvědčil se, ať již samotný nebo v  kompozici s  jinými oleji, 
k  aromatizaci obývaných prostorů a  mikrobiálnímu čištění 
vzduchu. 

Jako bonus lze v letních měsících označit i schopnost odpuzovat 
různé insekty. V  období chřipek nabízí uplatnění díky svým 
antimikrobiálním a  protivirovým účinkům. Pačuliový olej 

nachází využití i jako zajímavá složka různých směsí k inhalaci 
při dýchacích problémech. Krom protizánětlivých účinků se 
osvědčil i  díky sekretolytickým vlastnostem. Ty lze umocnit 
kombinací například s  olejem borovice, tymiánu, eukalyptu 
a smrku. Poskytuje úlevu při astmatu, bronchitidě, faryngitidě, 
sinusitidě. V  kombinaci s  levandulovým éterickým olejem 
se velice dobře osvědčil i  při bolestech hlavy. Pačuliový olej 
působí i protiplísňově a deodoračně. Této vlastnosti lze využít 
v péči o nohy v kombinaci se šalvějovým olejem, který nejen 
snižuje potivost nohou, ale zabraňuje mikrobiálnímu rozkladu 
potu, tedy vzniku nepříjemného zápachu. 

Uplatnění nabízí pačuliový olej i  v  péči o  vlasy a  vlasovou 
pokožku. Díky svému složení napomáhá optimalizovat 
funkce tukových žláz vlasové pokožky. Tato schopnost 
a  antibakteriální účinky činí z  pačuliového oleje možného 
pomocníka při zvýšené tvorbě lupů. Přestože se jedná o olej 
s  vynikající snášenlivostí, stejně jako u  ostatních éterických 
olejů se jedná o koncentrát a je nutné jej před aplikací zředit 
na použitelnou koncentraci.   

Karel Hadek

RELAX S VŮNÍ ORIENTU
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Roušky a respirátory: jak je to s dezinfekcí lihovými 
přípravky?
Respirátory a roušky se bohužel staly nedílnou součástí našeho života. Někteří lidé jejich nošení snáší lépe, 
jiní hůře. Aby byly tyto ochranné pomůcky účinné, nesmí být znečištěné. Je potřeba dodržovat hygienická 
opatření vztahující se k jednotlivým materiálům.

Roušky:
• použitelné 2–4 hodiny
• chrání ostatní osoby proti přenosu mikrobů „zevnitř ven“
• po zvlhnutí je potřeba ji vyměnit za novou (doba nošení 

je výrazně ovlivněna zvlhnutím vlivem našeho dechu, 
potem, slinami)

• bavlněné po použití vyprat při teplotě vyšší než 60 °C, 
přežehlit

• jednorázové vyhodit

Respirátory:
• účinnější ochrana oproti rouškám
• typ FFP2 spolehlivě zachytí viry a bakterie, účinnost se 

uvádí 95 %. Respirátory třídy FFP3 zachytí více než 99 % 
částic

• použitelné cca 8 hodin
• jednorázové vyhodit
• respirátory s nanovláknem a stříbrem lze použít 

opakovaně

Řada našich zákazníků si jako doplněk k  rouškám oblíbila 
ANEMOS (osvěžovač vzduchu s  vůní citrusů, cedru, 
rozmarýnu a  máty), kterým si roušky přestříkávají. Éterické 
oleje jsou známé svým antimikrobiálním efektem, zároveň 
podporují dýchací systém. Rozmarýn působí antioxidačně 
a podporuje imunitu. Příjemná vůně nám navíc určitě o něco 
zlepší náladu a nošení roušek učiní trochu snesitelnějším. 

Nechápejte tento postup jako návod k  dezinfekci 
a  nekonečnému používání třeba jednorázových roušek. 
Je to spíš kompromis – málokdo opravdu roušky pere 
nebo vyhazuje po 2 hodinách. Pokud během dne roušku 
přestříknete a  necháte uschnout (líh se odpařuje velmi 
rychle), je to prostě lepší možnost, než používat dál roušku 
neošetřenou… 

Respirátory vykazují oproti rouškám vyšší ochranu. Obsahují 
navíc speciální filtr. Jednorázové respirátory nejsou určeny 
k  opakovanému použití, i  když jsou již zkoumány možnosti 
nouzové dezinfekce UV zářením nebo párou v  mikrovlnce. 
Opakovaná dezinfekce přípravky na bázi ethanolu snižuje 
účinnost, neboť je takto poškozován filtr. Při jednorázovém 
lehkém přestříkání však k  tolik výraznému snížení účinnosti 
nedojde. Máme tu tak opět kompromis – po několika hodinách 
nošení jsou na respirátoru zachyceny mikroorganismy, které 
tak znovu vdechujeme. Líh s éterickými oleji je může pomoci 
deaktivovat, působí dezinfekčně. Obsaženými složkami 
éterické oleje podpoří náš dýchací systém i naši duši. Citrusy 
jsou známé i svým působením proti stresu – a toho teď máme 
taky celkem dost. 

Co se týče ochranných pomůcek z  nanomateriálů, pečujte 
o ně dle návodu výrobce. Pro dezinfekci jsou doporučovány 
čistě alkoholové dezinfekce. Naše přípravky však obsahují 
navíc éterické oleje. V současnosti bohužel nemáme dostatek 
informací k tomu, abychom mohli tvrdit, že jsou tyto produkty 
k ošetření nanomateriálů vhodné, nebo je tomu naopak.

Kromě ANEMOSU do skupiny osvěžovačů vzduchu 
s  éterickými oleji s  antimikrobiálními účinky přibyl nově 
VIROSALK s  litseou cubebou, čajovníkem, borovicí, mátou 
a  pepřem. Stejně tak poslouží řada OFFICE esenciálních 
parfémů BELAIR PUR. Tyto parfémy obsahují taktéž éterické 
oleje v  lihovém základu. Určitě se nejedná o  obyčejná 
„vonítka“, ale přinášejí i  další funkce s  rostlinnými silicemi 
spojené.

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

NA ROUŠKU
I RESPIRÁTOR
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Při řešení problémů spojených s nadměrným nošením roušek 
se zdá být dobrou strategií posílení mikroflóry dutiny ústní  a 
důkladná hygiena. Přátelská mikroflóra a  mikroorganismy 
v  našich ústech tvoří první linii obrany proti patogenům 
a  jsou důležitou součástí naší imunitní ochrany. Pokud je 
narušena rovnováha orálních bakterií, může tento stav 
vést k  výše zmiňovaným problémům. Aplikace přátelských 
probiotických bakterií pomohou potlačit ty nepřátelské. 
Jednou takovou přátelskou bakterií je Streptococcus  salivarius 
K12, která je izolovaná z přirozené lidské mikroflóry dutiny ústní. 
V  lékárnách je dostupný doplněk stravy Bactoral, osobně ho 
ráda doporučuji tam, kde je vhodné nastavit zdravé prostředí 
v  ústech. K  vyplachování dutiny ústní je však výborný zubní 
olej KARIOSAN nebo vyplachovací olej DENTAROM. Olej 
na sebe „mlgáním“ (povalováním v  ústech) naváže patogenní 
mikroorganismy, které pak jednoduše vyplivnete. Ideálním 
doplněním péče o ústa a zuby je MASTICHA, čistá rostlinná 
pryskyřice určená ke zlepšení ústní hygieny a podpoře zažívání. 
Je zároveň přírodní žvýkačkou bez přidaných sacharidů.

Péče o pleť
Kombinace tepla, špatného přístupu vzduchu, dýchání 
a  mluvení je ideální prostředí pro množení mikroorganismů 
a  ucpávání pórů. Pot a  nedostatek kyslíku mohou změnit 
poměry v ekosystému na povrchu pokožky tak, že se bakterie 
způsobující záněty budou množit rychleji a  drobné trhlinky 
způsobené třením roušky o  obličej usnadňují pronikání 
nečistot a  bakterií do kůže. Pokožka je pak více podrážděná, 
sušší, může pálit a svědit. Póry se zanášejí a na kůži se vytvářejí 
různé formy zánětů. Zhoršují se obtíže, které již jsou přítomny 
jako atopický ekzém, periorální či seboroická dermatitida, akné 
apod. Nošení roušky může způsobovat také potíže u lidí trpících 
alergií na latex (gumičky na rouškách). Jako vhodnou prevenci 

doporučují dermatologové zřeknout se make-upu a pokud má 
kůže zůstat alespoň ve stabilizovaném stavu, věnovat se pečlivě 
pravidelnému čištění pleti.

Každé ráno a  večer pleť omyjte vodou a  odličovacím olejem 
HY-NEUTRAL a  dočistěte ji pleťovou vodou nebo tonikem. 
Obličej omyjte také po příchodu domů, protože přes den se 
pod rouškou nahromadil pot, maz a nečistoty a ty je potřeba co 
nejdříve odstranit a zamezit tak zanášení pórů. 

Pro péči o  pokožku se záněty aknózního typu je určen 
krém TANADERM. Díky vratičovému oleji vykazuje silné 
antimikrobiální, protivirové a  protiplísňové účinky. Lokálně 
na zanícené pupínky doporučuji ELEUTHEROCOCC- 
PROPOLISOVÉ TONIKUM, na dohojení akné a  drobných 
traumat pokožky regenerační obličejový olej ALIPIA anebo 
krém s obsahem arnikového oleje MONTANA.

Pro velmi citlivou pleť se sklony k  zánětům můžete použít 
lecitinový krém LECIDERMA SHEA LAVENDEL s  obsahem 
protizánětlivé levandule a  oleje z  mrkvových semen, který 
intenzivně regeneruje stresovanou pokožku stejně jako 
LECIDERMA SHEA SUPRA.

PharmDr. Vendula Víchová

Péče o pleť a ústa pod rouškou 
V dnešní době se stále častěji setkáváme s dotazy, které nás vedou k zamyšlení, jaký vliv má každodenní 
nošení roušek na pokožku obličeje a na dýchací cesty. Pokud máme imunitní systém v pořádku, umíme si ve 
většině případů s vdechovanými patogeny poradit. Avšak u lidí s citlivou pokožkou může způsobit celodenní 
nošení roušky na kůži podráždění, svědění či zhoršení stavu pleti. Vlhko, teplo a nedostatek vzduchu vede 
k nejrůznějším kožním problémům, jako je akné z roušek, periorální dermatitida či zánětlivé koutky. 

Ústa jsou první linií obrany
Řada zahraničních zubařů upozorňuje na vznik nového 
fenoménu, tzv. „roušková ústa“. Bylo zjištěno, že po určité době 
se v roušce pomnoží kvasinky, nebo dokonce plísně, které při 
snížené imunitě způsobují různé povlaky v  dutině ústní, na 
jazyku či kolem dásní a mohou zapříčinit i praskání a krvácení 
koutků. Proto je na místě starat se o svá ústa a zuby s velkou 
pečlivostí. Problémy v  ústech, jako je zvýšená kazivost zubů, 
záněty dásní či špatný dech, tak trápí mnohem více lidí. 
Specifický zápach se objeví po mnoha hodinách nošení, kdy 

ústa začnou vysychat. Vlhko v ústní dutině je pro zdraví velmi 
důležité, protože sliny odplavují zbytky jídla z  povrchu zubů, 
neutralizují působení kyselin a  působí jako ochranná bariéra 
snižující riziko vzniku zubního kazu. Sliny působí jako přírodní 
ústní voda, podporují remineralizaci zubní skloviny a obnovují 
rovnováhu pH. Obsahují protilátky, které tělo chrání před 
infekcemi. S nošením roušky se tak dostáváme do začarovaného 
kruhu, protože nám brání i  v  přijímání tekutin.  Pokud jsme 
nuceni roušku nosit celý den, je logické, že méně pijeme  a tím 
se nám tvoří ještě méně slin.
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Jojobový olej
Podíváme-li se do historie péče a pěstování pokožky, můžeme konstatovat, že jak živočišné, tak i rostlinné 
oleje byly od nepaměti nedělitelnou součástí kosmetických procedur. Důvody jsou naprosto logické a jsou 
minimálně dva. Tím prvním je fakt, že kyselý hydro-lipidový ochranný plášť pokožky člověka má příbuzné 
chemické složení jako rostlinné oleje. V  jeho složení najdeme jak triglyceridy, tak i  vosky. Tím druhým je 
skutečnost, že až do příchodu průmyslové revoluce lidé nic jiného než rostlinné a živočišné tuky k dispozici 
neměli. S  příchodem průmyslové revoluce došlo k  rozvoji chemického průmyslu, což umožnilo vznik 
průmyslové výroby kosmetických přípravků. Chemici zvládli izolaci a  čištění minerálních olejů původem 
z ropy. Jejich výhodou, bohužel jednostrannou, tedy jen pro průmysl, je skutečnost, že nežluknou. 

Minerální oleje ropného původu mají od kožních tuků 
odlišné chemické složení, nelze je označit jako fyziologické. 
Po původním nadšení se znova hlásí o slovo doba se zájmem 
o kosmetické výrobky z přírodních surovin. Z etických důvodů 
jsou čím dál tím méně používány tuky živočišného původu, 
v  nabídce kosmetických surovin se objevují i  některé dříve 
téměř neznámé rostlinné oleje. To se týká i  jojobového oleje, 
který patří v kosmetice k těm mladším.

Označení olej získala tato surovina jen díky skutečnosti, že při 
běžné pokojové teplotě nemá pevné skupenství, jak je u vosků 
běžné. Tekutost jojobového oleje/vosku při pokojové teplotě je 
dána oproti voskům rozdílnou molekulární strukturou. Jojobový 
olej není směsí triglyceridů jako ostatní oleje, ale esterů vyšších 
mastných kyselin s nenasycenými vazbami. Přestože označení 
jojobový olej je z  chemického hlediska chybné, vžilo se a  je 
naprosto běžně akceptováno a používáno. Pokud dáme tento 
tekutý vosk do lednice, při teplotě kolem +7 °C nám ztuhne. 

Chemicky je velice stabilní, neoxiduje, tedy nežlukne jako běžné 
oleje. Z  tohoto pohledu je prakticky neomezeně trvanlivý. 
Je znám test provedený v  USA, kdy byl olej skladován celé 
čtvrtstoletí a následně bylo analyticky prokázáno, že je naprosto 
v  pořádku. Získává se z  pouštní rostliny jojoby (Simmondsia 
chinensis), kterou dobře znali již původní obyvatelé Ameriky 
a  vzhledem k  vynikajícím léčebným účinkům ji také široce 
používali. Ke „znovuobjevení“ jojobového oleje však došlo 
až v  sedmdesátých letech minulého století. Vzhledem ke 
skutečnosti, že v  roce 1971 vstoupil v  USA v  platnost zákaz 
dovozu velrybích olejů, byla horečnatě hledána náhrada 
za vorvaňovinu  coby vhodnou kosmetickou surovinu. Byla 
nalezena právě v  jojobovém oleji. V  této době pak začal 
sběr plodů z  divoce rostoucích keřů a  následné vysazování 
a průmyslové pěstování jojoby. 

Je potěšitelné, že v  době permanentně se zhoršujících 
existenčních podmínek byla nalezena cesta, jak zabránit 
vyhubení vorvaňů jen kvůli pomíjivé lidské kráse. Uvádí se, že 
pojmenování  je pravděpodobně odvozeno od indiánského 
pojmenování Jojowi. V současné době se tato zajímavá rostlina 
pěstuje nejvíce v  Severní a  Jižní Americe, dalšími důležitými 
producenty jsou Izrael, Španělsko, Indie, Austrálie a  severní 
Afrika. Jojobě se výborně daří především ve slunečných 
a  suchých pouštních oblastech, kde často bývá jediným 
zástupcem rostlinné říše. Z  tohoto pohledu je i následný sběr 
plodů velice náročný. Olej, který se ze semen získává lisováním 
za studena, patří na trhu k těm dražším. Daná cenová hladina 
je dána i skutečností, že keř potřebuje šest let růstu, než začne 
plodit. 

Široké použití jojobového oleje jak v  kosmetice a  průmyslu 
i  náročnost jeho produkce jsou důvodem, proč poptávka po 
něm stále narůstá a občas i převyšuje nabídku. Široké využívání 

jojobového oleje v  současné kosmetice nelze chápat jen jako 
módu. Vykazuje totiž některé jedinečné vlastnosti, kterými se 
jiné oleje rozhodně pochlubit nemohou. Použití jojobového 
oleje v  recepturách přispívá k  prodloužení jejich expirační 
doby. V  jistém slova smyslu jej lze označit i  jako nutnost, 
která by v  dobrém kosmetickém přípravku neměla chybět, 
neboť v  produktech mazových žláz člověka se krom dalších 
složek nachází i  cca 25 % vosku. Jojobový olej má vynikající 
roztíratelnost a  díky svým hojivým účinkům je oblíben 
v přípravcích na ošetřování aknózní  pleti. Lze jej označit i jako 
antialergenní a  je vhodný pro všechny typy pokožky. Jeho 
výborné „hloubkové“ působení reguluje velice dobře hydrataci 
pokožky. Díky jeho působení se pokožka stává vláčná a hebká.  

Při dlouhodobějším použití, hlavně v  době zvýšené sluneční 
intenzity, působí jako prevence vzniku vrásek. Jojobový 
olej vykazuje přírodní ochranný faktor před UV zářením na 
úrovni cca 4. Olej je použivateli všeobecně velice pozitivně 
hodnocen. Bez nadsázky jej lze použít jako excelentní složku při 
pěstování pokožky celého těla. Neměl by chybět v masážních 
a  regeneračních olejích. V  kosmetických salonech nabízí své 
použití pro profesionální regenerační ošetřování pokožky 
obličeje. Chemická stabilita jej předurčuje k použití v péči o vlasy. 
Několik kapek jojobového oleje aplikovaných do mokrých 
umytých vlasů zaručuje hebkost, jemnost a přirozený lesk. Na 
závěr již jen zajímavost, která může vést výhradně v  zimních 
měsících ke zbytečným reklamacím. Vzhledem k  mrazivému 
počasí se stává, že přípravky s vysokým obsahem jojobového 
oleje změní během přepravy skupenství a  v  lahvičce je po 
doručení místo olejové tekutiny „beton“. Řešení je jednoduché. 
Lahvičku necháme potřebný čas temperovat při pokojové 
teplotě, než dojde znova ke zkapalnění.

Karel Hadek
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Mrkvový zmatek
Mezi letošní nově zařazené položky na našem e-shopu přibyly dvě mrkvové novinky – Éterický olej 
MRKVOVÁ SEMENA – NEPÁL a OLEJ Z MRKVOVÝCH SEMEN LISOVANÝ ZA STUDENA. I když jsou obě 
tyto novinky vyráběny z  mrkve obecné (Daucus carota), každá je vlastně jiná, má jiné hlavní obsahové 
složky a je používána odlišným způsobem. 

OLEJ Z  MRKVOVÝCH SEMEN LISOVANÝ ZA STUDENA je 
rostlinným olejem stejně jako olej pupalkový nebo olivový. 
Jedná se o potravinu, skvěle s ním ochutíte zeleninový salát, 
má lehké marcipánové aroma. Výborný je ale i pro péči o pleť, 
a to zejména kvůli vysokému obsahu beta-karotenu, lecitinů, 
vitamínu E a dalších antioxidantů. Pleť regeneruje, zvláčňuje, 
udržuje hydratovanou a  pomáhá ji chránit před slunečním 
zářením. I proto je používaný v opalovacích krémech. Vhodný 
je pro všechny typy pokožky. Je používán i  k  péči o  vlasy, 
vyživuje vlasové kořínky.

Olej se za studena lisuje ze sušených mrkvových semen, je 
získáván pouze z přírodní suroviny. Následně nejsou přidávány 
žádné konzervanty apod. Je ceněný pro své specifické složení 

mastných kyselin (kyselina palmitová 1–8 %, stearová 1–10 %, 
olejová 60–82 %, linolová 15–25 %). Díky tomu má silné 
regenerující a ochranné účinky pro pokožku i vlasy. Podporuje 
hormonální rovnováhu. Tento produkt dle certifikace 
neobsahuje žádné kosmetické ani potravinové alergeny.

Olej můžete použít samostatně i smíchat s jinými rostlinnými 
oleji, aplikovat jako masážní médium nebo doplnit o éterické 
oleje. Oceňovaný je v  rámci anti-aging péče, zpomaluje 
stárnutí pokožky.

Nepleťte si tento produkt s olejovými maceráty kořene mrkve, 
jedná se o jiný výrobek.

Éterický olej MRKVOVÁ SEMENA – NEPÁL se získává 
pomocí parní destilace. Je ceněn pro své výrazné antioxidační 
a  regenerační účinky. Složení éterického oleje je značně 
rozdílné dle oblasti původu. Rostlina totiž reaguje na 
klima, půdu a  také na bakterie, viry, plísně nebo parazity, se 
kterými se dostala do kontaktu. Např. obsah karotolu kolísá 
u  éterického oleje z  mrkvových semen v  rozmezí 35-80 %. 
Nabízený nepálský éterický olej vykazuje koncentraci při horní 
hranici uvedeného rozmezí (téměř 80 %), což se projevuje i na 
intenzivnějších účincích éterického oleje. Navíc neobsahuje 
methyl-eugenol, který není doporučován zejména pro děti 
a  jeho hladina je v  přípravcích sledována. Zmíněný karotol 
je silně regenerující seskviterpen, působí antimikrobiálně 
a proti plísním. Mezi další složky patří daucen, beta-bisabolen 
a daukol. 

Éterický olej využíváme klasicky v  koncentracích řádově do 
jednotek procent. Určitě ne po lžičkách, jako je tomu u výše 
uvedeného rostlinného oleje získaného lisováním. Je vynikající 
složkou přípravků pro péči o pokožku trpící suchými ekzémy, 
lupénkou. Je zásadní součástí šetrných opalovacích olejů. 

Podporuje trávení a chuť k jídlu, působí diureticky. Povzbuzuje 
proudění lymfy. Stabilizuje menstruační cyklus. Tonizuje, 
pročišťuje organismus, revitalizuje, harmonizuje oběhový 
systém, posiluje nervy.

Vůni má příjemně nasládlou, teplou kořenovou. Uklidňuje 
a  pomáhá uvolnit při hektickém spěchu, stresu, posiluje 
sebevědomí a  vnitřní stabilitu. Doporučována je kombinace 
s  bergamotem, cedrem, pelargonií, jalovcem, levandulí, 
citronem nebo santalem. 

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.



18 19

Sl
ov

o 
od

b
or

ní
ka

Kosmetické přípravky – jaké je riziko pro celiaky?
Celiakie je autoimunitní zánětlivé onemocnění střev. Organismus neadekvátně reaguje na gluten, což je 
bílkovina přítomná v pšenici, ovsu, ječmeni, žitu. Lepek je přitom důležitý z hlediska technologie výroby 
potravin – dodává těstu jeho typickou strukturu. Ne každý, kdo má genetické predispozice, skutečně musí 
trpět klinickými projevy. Pak se jedná o tzv. asymptomatickou formu. V případě rozvoje zánětu dochází 
k poškození střevní sliznice, která pak plnohodnotně neplní své funkce, trávení je narušeno.

Onemocnění má širokou paletu projevů – průjem nebo 
naopak zácpu, nadýmání, osteoporózu, anémii, nepříjemné 
pocity nebo bolesti v  břišní oblasti, neplodnost, migrény, 
častější výskyt lupénky, kožních ekzémů a vyrážek, únavu. Děti 
nedostatečně prospívají, mají opožděný vývoj. U dětí je tedy 
velmi důležitá včasná diagnostika.

Dle výzkumů trpí různými formami celiakie cca 1 % populace 
a  zdá se, že tento podíl narůstá. Důvodem nebude pouze 
propracovanější diagnostika. Lidí trpících autoimunitními 
onemocněními přibývá celkově, což může mít na svědomí 
zatížení životního prostředí cizorodými látkami. Vliv na 

rozvoj celiakie zřejmě má i  nedostatečná kvalita střevního 
mikrobiomu, který hraje důležitou roli pro správné nastavení 
imunitních reakcí. Při špatně rozvinuté populaci střevních 
bakterií a  ostatních mikroorganismů se projevují tendence 
k  různým typům alergií. Podle odhadů je čtvrtina až pětina 
celiaků špatně diagnostikována nebo zcela nediagnostikována, 
což je způsobeno různorodostí zdravotních potíží. 

Toto onemocnění bohužel není možné vyléčit pomocí 
léků, zásadní je dodržování bezlepkové diety a  správné 
životosprávy. Lepek může být přítomen i v řadě potravin, do 
kterých bychom to na první pohled ani neřekli. Je to dáno buď 

přítomností složek obilnin z  technologických důvodů nebo 
kvůli kontaminaci při výrobě. Nezbývá než pečlivě kontrolovat 
složení potravin… 

Někteří pacienti jsou citliví na příjem i  stopového množství 
lepku. Gluten se kůží nevstřebává, z  tohoto pohledu by 
kosmetické přípravky, které jej obsahují, neměly představovat 
riziko. V  kosmetice se mohou objevovat složky jako extrakt 
z ječmene, hydrolyzované pšeničné bílkoviny, olej z pšeničných 
klíčků atd. Při možném kontaktu s ústy při olíznutí (zejména 
u  přípravků pro péči o  rty) však u  velmi citlivých jedinců 
alergická reakce může hrozit. Proto je lepší se v případě vysoké 
citlivosti přípravkům s možností obsahu glutenu vyhnout. 

OLEJ Z PŠENIČNÝCH KLÍČKŮ je přitom skvělou kosmetickou 
surovinou díky vysokému obsahu zejména vitamínu E a dalších 
antioxidantů, lecitinů a  složek pečujících o  pokožku. Olej je 
po lisování čištěn, bílkoviny včetně glutenu jsou odstraněny. 
Stopové množství může být přítomno z důvodu kontaminace 
z  prostředí zpracovatelského závodu a  velmi citliví jedinci 
mohou i na tuto minimální koncentraci reagovat. I proto není 
tento olej, ač má pro péči o  pokožku výborné předpoklady, 
zařazen do dětské řady kosmetických přípravků. 

U  dětí je riziko olíznutí přípravku a  následného pozření 
přeci jen větší než u  dospělých… V  dětských mycích olejích 
a  lecitinových emulzích MELINKA, CITRONEK, MARINKA 
a  FENYKLÁČEK najdete třeba jemný kokosový, mandlový 
nebo olej lisovaný z vlašských ořechů. Ve složení balzámu na 
rty pro děti LIPÍK objevíte mangové nebo kakaové máslo. 

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.
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D-Panthenol (provitamín B5)
Panthenol je jednou z velice důležitých aktivních multifunkčních složek, o níž lze říci, že je doslova životně 
důležitá  a  díky svým vlastnostem a  účinkům nesmí chybět ani v  kvalitní kosmetice. Její další známé 
označení je provitamín B5. Hned v  úvodu je vhodné upozornit, že ono všeobecné označení panthenol 
má dvě verze označované jako „D“ a „L“. K účinnému využití v kosmetických preparátech je vhodná jenom 
verze „D“, často též označovaná jako D-panthenol nebo dexpanthenol. Důvodem je skutečnost, že pouze 
z onoho „D“ panthenolu je organismem vytvářen vitamín B5, zatímco z verze „L“ nikoli, a proto jej v tomto 
smyslu ani nelze označit jako provitamín B5. 

Objev panthenolu je datován do roku 1939, kdy navíc bylo 
prokázáno, že je součástí prakticky všech živých organismů. 
Jeho název pochází z  řečtiny a  volně přeloženo znamená 
„všudypřítomný“. Panthenol je alkoholová forma rozpustná 
ve vodě, v  organismu se rychle přeměňuje na kyselinu 
pantothenovou neboli vitamín B5, který se podílí na 
metabolismu všech živin v  těle. Hraje důležitou roli u  aktivit 
enzymů a je nezbytný při vyzískávání energie jak z cukrů, tak 
i tuků. Vliv má i při tvorbě hormonů. Dále napomáhá při využití 

dalších vitamínů, optimalizuje funkci nervového systému 
a nadledvin. Růst a vývin organismu bez jeho přítomnosti by 
nebyl možný. 

Nejbohatšími zdroji kyseliny pantothenové ve stravě jsou játra, 
mléko, vejce a kvasnice. Najdeme ji ale také v otrubách, fazolích, 
ořeších, sezamových a  slunečnicových semenech, sóje nebo 
mateří kašičce. Doporučená denní dávka u vitamínu B5 není 
stanovena, za dostatečnou se u obou pohlaví považuje 5 mg. 

Nedostatek vitamínu B5 se projevuje podobně jako nedostatek 
dalších vitamínů ze skupiny B. Patří k  nim únava, pocity 
podrážděnosti a  neklidu, bolesti hlavy, snížená chuť k  jídlu, 
svalové napětí až křeče, poruchy spánku, zdrsnění a zhoršená 
kvalita pokožky, zrychlené šedivění vlasů. Předávkování je sice 
teoreticky možné při aplikaci excesivních dávek, prakticky však 
nepřichází v úvahu, neboť se jedná o vitamín rozpustný ve vodě, 
což způsobuje jeho urychlené vylučování z  organismu. Jeho 
příznivé účinky na obnovu tkání a  jejich optimální funkčnost 
jsou hojně využívány jak v dermatologii, tak i kosmetice. 

Panthenol je pokožkou velice dobře absorbován a hromadí se 
v místě aplikace. Velice vhodné je použití v emulzních přípravcích 
určených k  pěstování a  regeneraci pokožky. Panthenol jako 
takový je přirozenou součástí kyselého hydro-lipidového 
ochranného pláště pokožky, napomáhá pokožce vytvářet 
bariéru proti podráždění a ztrátě vody. Jako fyziologická součást 
kosmetických přípravků napomáhá hydrataci pokožky, zlepšuje 
její vlhkost. Dále panthenol působí proti svědivosti pokožky, má 
protizánětlivé, uklidňující, hojivé a zjemňující účinky, podporuje 
hojivé procesy pokožky a regeneraci tkání. Při dlouhodobějším 
používání preparáty obsahující panthenol ve vyšším dávkování 
optimalizují tón pleti a  zesvětlují tmavé skvrny. Velice známé 
je jeho použití na podráždění a spálení pokožky po opalování, 
proto je důležitou součástí specialit na ošetření pokožky po 
opalování (LECISON, PANTESON, ARADEA). Samozřejmě 
je neodmyslitelnou součástí všech pleťových krémů, masek 
a lecitinových emulzí. 

Kdysi jsem obdržel dotaz, proč panthenol není obsažen 
v  olejových produktech. Důvod je uveden výše, je to jeho 
rozpustnost ve vodě. Olejové preparáty  jsou bezvodé výrobky, 
panthenol by se v nich nerozpustil. Ale i kdyby, v hydrofilních 
(mycích) olejích by jej byla škoda. Mycí oleje jsou primárně 

určeny k  očistě pokožky. Jejich doba „pobytu“ na pokožce je 
relativně velice krátká a místo, aby měl dostatek času vstoupit 
do pokožky, by byl spláchnut a s ním i možnost své jedinečné 
vlastnosti projevit. Vím, že jej výrobci přidávají či spíše deklarují 
(jde o  minimální množství) v  šamponech i  v  dalších mycích 
přípravcích. Z mého pohledu však v tak krátkém čase nemůže 
dostatečně působit jako účinná látka.

Smysl používat jej má aplikace v  pěstících preparátech, jež 
zůstávají na pokožce po delší dobu. Nerozpustnost panthenolu 
v olejích je důvod, proč u regeneračních (případně i masážních) 
olejů je doporučeno zvlhčení pokožky před aplikací.

Panthenol lze označit také jako specialitu v  oblasti vlasové 
kosmetiky. Nejen, že vstupuje do vlasové pokožky, napomáhá 
optimalizovat její funkce, ale podporuje regeneraci vlasových 
kořínků. Zlepšuje i kvalitu samotných vlasů. Na jejich povrchu 
vytváří tenkou ochrannou vrstvu, díky čemuž jsou vlasy lesklé 
a zářivé. Panthenol je hygroskopická látka, která brání přesušení 
vlasů a  vlasy se stávají hedvábně hebké, zvyšuje se jejich 
pružnost a zabraňuje jejich lámání. Jistý vliv má panthenol i na 
pomalejší šedivění vlasů. V neposlední řadě působí i jako velice 
jemný fixátor účesu. Zde se osvědčilo používání VLASOVÉHO 
KOMONICOVÉHO TONIKA. Panthenol snižuje produkci 
kožního mazu, čímž zmírňuje maštění vlasů i  případnou 
svědivost vlasové pokožky. V  běžné kosmetice se používá 
v  koncentracích od 1 do 5 %. Alespoň teoreticky by nebyly 
v  kosmetice na škodu ani vyšší dávky, bohužel pokud by se 
dávkování onoho „dobrého“ přehnalo, pak se koncentrovanější 
panthenol svými vlastnostmi tak trochu podobá medu a  při 
předávkování by působil jako lepidlo. 

Karel Hadek
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Nejen prevence nachlazení
Střídání ročních období se nevyhneme ani letos, za pár dní převezme vládu podzim. S pohodovými letními 
dny se neradi loučíme. Pozdně podzimní počasí je vrtkavé, ale hlavně vlezle chladné a vlhké, a tak alespoň 
část z nás zcela jistě nějaké to nachlazení, rýma, bolesti v krku, či dokonce angína nebo chřipka nemine. I zde 
plně platí, že předcházet je daleko lepší než později léčit. 

Jako první volbu bych nejen na základě osobních zkušeností 
zcela jistě označil ELEUTHEROCOCCOVÝ EXTRAKT (3011). 
Tento multifunkční přípravek poskytuje neocenitelné služby 
ať již jako adaptogen nebo specialita na podstatné navýšení 
imunity organismu. Nárůst imunity je pozvolný, k  dosažení 
nejvyšší úrovně je třeba zhruba jednoho měsíce, proto je 
vhodné začít s  jeho používáním již nyní. Právě individuální 
imunita na vysoké úrovni je jedním z rozhodujících faktorů, zda 
onemocníme, či nikoli. I v případě, že by k onemocnění došlo, 
má dobrá imunita podstatný vliv na lehčí a  rychlejší průběh 
nemoci, značně zkracuje i rekonvalescenci. 

Samozřejmě, že i  aromaterapie se svými éterickými oleji 
nabízí své služby, navíc velice příjemně voňavé. Aromatizací 
prostor vhodnými a  kvalitními éterickými oleji (obývací 
pokoje, ložnice, poslední dobou rozšířené home office) lze 
mikrobiálně čistit vdechovaný vzduch a  zbavovat jej tak 
možných choroboplodných mikroorganismů. Zde není třeba 
žádné zvláštní techniky (aromalampy, difuzéry apod.), stačí 
zvolený éterický olej nebo ještě lépe jejich směs nakapat na 
bavlněný hadřík, kousek buničiny či aromatácek (9506) a oleje 
se pak samovolně odpařují. Zapomínat by se nemělo ani na 
aromatizaci místností, kde dochází ke zvýšené koncentraci lidí 
(kanceláře, školní třídy apod.). 

Další, navíc velice příjemnou a  osvědčenou alternativou 
prevence v  tomto období, jsou aromatické olejové koupele. 
Vždyť zde máme celý vědní obor – balneoterapii, která je 
využívána v  lázeňství u  celé řady různých nemocí. I  domácí 
podmínky nabízí vytvoření jedinečné lázeňské procedury. 
Olejové koupele nabízí nejen příjemnou fyziologickou očistu 
pokožky. Obsažené éterické oleje nám napomáhají odbourávat 
stres, relaxace ve vaně obnovuje naši duševní rovnováhu 
i  fyzické síly a  současně jsou i  prevencí „chladových“ nemocí, 
případně na průběh mnoha dalších nemocí a  problémů mají 
velice pozitivní vliv. Zde nutno zmínit především specialitu pro 
chladné roční období, koupelový olej EUKALYPTUS-TYMIÁN. 
Tento olej je vhodný aplikovat při prvních projevech nastydnutí, 
nabízí použití i  jako prevence. Vhodné jsou i  koupelové oleje 
BOROVICOVÝ, TYMIÁNOVÝ, ROZMARÝNOVÝ. 

Zapomenout bychom neměli ani na ošetřování nosní sliznice, 
která bývá v  topném období díky nízké relativní vlhkosti 
vdechovaného vzduchu často vysušená. Nosní olej vytváří na 
nosní sliznici ochranný olejový film, který zabraňuje jejímu 

vysoušení, regeneruje ji a optimalizuje její funkce. Éterické oleje 
obsažené v  tomto preparátu se vyznačují antimikrobiálními 
a  protivirovými účinky a  takto chrání nosní sliznici před 
usídlením a množením choroboplodných mikroorganismů. 

Na závěr bych již jen uvedl několik éterických olejů vhodných 
pro chladné roční období. Z éterických olejů jsou to badyánový, 
borovicový (jehličí i  kleč), čajovníkový, dobromyslový, 
eukalyptový, kafrový, kajeputový, z  máty peprné, 
mateřídouškový, rozmarýnový, smrkový, tymiánový, zázvorový. 
Ze směsí lze využít  AROMECLIMA, ATEMOL, BRONOL, 
CHINA, VIROSAN. Nutno zmínit i  směsi série SAUNA. 
Z  užitečných preparátů bych rád zmínil CHINA BALZÁM, 
PROATEM BALZÁM, BORO-BORO BALZÁM. Bližší informace 
o  účincích a  použití jmenovaných produktů jsou k  nalezení 
přímo na našem e-shopu. 

Karel Hadek

Podzimní ošetřování pokožky
Letošní teplé letní dny plné slunečního záření se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Nebude dlouho trvat a o slovo 
se přihlásí podzim se svým chladným a sychravým počasím. Ošetřování pokožky po ukončení opalovací sezóny 
je minimálně stejně tak důležité jako její ochrana během slunných letních dnů. Není žádným tajemstvím, že 
právě léto a s ním spojené opalování přináší nejen svá pozitiva ve formě příjemného hnědnutí, tedy pro 
lidské tělo potřebné tvorby vitamínu D. Současně představuje pro pokožku i značnou zátěž. 

Opálená pokožka sice hezky vypadá, ale je i  vysušená, může 
být zhrublá a  intenzivní slunění taktéž urychluje její stárnutí 
a tvorbu vrásek. Pouze vhodná a správná péče jí navrátí svěžest 
a  zabrání projevům předčasného stárnutí. Působením slunce, 

větru, případně i  moře a  dalších klimatických vlivů dochází 
v  letních měsících ke zvýšené ztrátě přirozené vlhkosti, tím 
i  pružnosti. Organismus jako ochrannou reakci na opalování, 
tedy neobvykle silnou expozici pokožky UV-záření, vytvořil na 
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opalovací sezóny pozvolna zbavuje. Zde nám k  ošetření 
pokožky velice dobře poslouží široká nabídka koupelových 
olejů, které ji nejen očistí, ale napomáhají i  postupnému 
uvolňování zrohovatělých buněk. V případě, že není k dispozici 
vana, poslouží i sprchovací oleje. V případě sprchování lze jako 
vynikající pomocníky pro odstranění uvolňující se poopalovací 
zrohovatělé vrstvy použít namísto sprchovacího oleje některý 
z přípravků řady OLEOSOL. 

Výhodou koupelových a sprchovacích olejů oproti tenzidovým 
přípravkům (pěny, gely, mýdla apod.) je, že nenarušují 
ochranný kožní film. Tenzidové přípravky pokožku silně 
odmašťují a onen ochranný film doslova rozpouští a smývají. 

Dle technologického poměru hydroxidu a  oleje nemusí 
sice mýdlo tolik odmašťovat jako jiné tenzidy, ale vykazuje 
silně alkalickou reakci (v  rozmezí pH 8-10) a  tím sice omyje, 
ale současně dočasně likviduje onen kyselý hydro-lipidový 
plášť. Po umytí mýdlem přechází pH povrch pokožky do 
slabě alkalických hodnot. V  rámci regenerace a optimalizace 
funkcí pokožka  postupem času během několika hodin vytváří 
původní slabě kyselé pH. Při silném poškození kožního filmu 
je pak jeho obnova a návrat k plnohodnotné funkci otázkou 
delšího období, což se projevuje náchylností ke vzniku různých 
mikrobiálních kožních infekcí. Vyrobit kyselé, pH-neutrální 
či jen slabě alkalické mýdlo není možné. Při nízkém poměru 
hydroxidu by prostě ona mýdlová hmota nemohla vzniknout!

Právě neporušený a  funkční kyselý, hydro-lipidový ochranný 
kožní plášť chrání pokožku před nadměrným vysoušením 
a  negativním působením zevních faktorů. Tento kyselý plášť 
navíc chrání i před množením patogenních mikroorganismů 
na pokožce, jež upřednostňují prostředí alkalické. Naopak 

představuje naprosto přirozené a  nutné existenční prostředí 
pro symbiotickou mikroflóru, která je jednou ze záruk zdravé 
pokožky. Právě nefunkční (ne)kyselý hydro-lipidový plášť 
umožňuje vznik mikrobiálních chorob pokožky, kterých 
v populaci neustále přibývá. 

Ale zpět ke koupelím. Jejich výhodou je, že po jejich aplikaci 
pokožka není vysušená. Jako mimořádně vhodné lze označit 
koupelové a sprchovací oleje u  lidí s kožními problémy, jako 
jsou např. suchost, lupénka nebo ekzémy. Koupelové oleje ji 
již během koupele dobře zásobí tukovými složkami a důležité 
je, že zůstává zachováno i její pH. Po koupeli povětšinou není 
třeba pokožku dále promašťovat, pokud zrovna nemáme 
mimořádně suchou pokožku. Nastane-li však případná 
potřeba dodatečného promaštění, pak je zde k dispozici celá 
řada vynikajících přípravků. Excelentně poslouží špičkové 
pěsticí a  regenerační přípravky LECITINIA BODY BALM 
(2070) a  LECITINIA BODY MONTANA (2071). Dobré služby 
poskytnou i  mastné krémy BODYEM NEUTRAL (2060)  či 
BODYEM ROY (2061). Jako další možnost se nabízí použití 
masážních olejů LECITOL. 

Mimořádnou pozornost nutno věnovat pokožce obličeje. 
Vzhledem k  citlivosti této specifické části pokožky přichází 
v  úvahu jen velice jemná péče, kterou aromaterapie v  tom 
nejlepším slova smyslu nabízí. I  zde by měly být jak tenzidy, 
tak mýdla vyloučeny z použití. Pro oblast obličeje se v nabídce 
nachází jemné speciality na očistu – hydrofilní oleje.  Pokožku 
myjí velice šetrně, byť důkladně, bez toho, že by narušovaly 
její fyziologické funkce. Pro ženy používající  make-up jsou 
tyto oleje současně vynikajícími přípravky na jeho odstranění. 
Pro jedince s  citlivou pokožkou může představovat problém 
řádová voda s obsahem chlóru. Řešení nabízí široká nabídka 
pleťových vod a tonik. Pleťové vody jsou bez alkoholu, zatímco 

tonika jej obsahují 7 %. Při takto nízké koncentraci nemá 
alkohol na pokožku žádné negativní účinky, právě naopak 
pokožku tonizuje. 

Zajímavou alternativou pleťových vod může být ALOE VERA 
GEL. Jeho aplikace se osvědčila díky svému bohatému obsahu 
různých pokožce prospěšných složek. Obsahuje např. vitamín 
C, vitamíny skupiny B, mikroelementy, enzymy, polysacharidy 
a  vykazuje i  jisté antimikrobiální účinky. I  proto se používá 
běžně na spáleniny, odřeniny a  další drobná poranění. Pro 
následné ošetření je zde opravdu široká nabídka osvědčených 
regeneračních přípravků, jako jsou špičkové lecitinové krémy 
řady LECITINIA, dále LIPIO-SÉRA a  fluidy GOTHEA. Tyto 
lecitinové přípravky patří k tomu nejlepšímu a nejkvalitnějšímu, 
co lze v oblasti nabídky obličejové kosmetiky najít. 

Pokožka samozřejmě ocení fakt, že i  tyto produkty jsou 
vyráběny bez konzervantů, které likvidují symbiotickou kožní 
mikroflóru. Je známou skutečností, že při venkovních teplotách 
nižších než + 7 °C pokožka omezuje tvorbu kožních tuků. 
V  takovýchto podmínkách se nabízí jako excelentní řešení 
použití bezvodých regeneračních olejů. Dalšími vhodnými 
„zimními specialitami“ jsou i  bezvodé balzámy SHEA VITA 
(2822) a  měsíčkový CALEN B (2701), případně i  specialita na 
tzv. chladovou alergii, balzám WINTERSHEA (2802). Krom 
regenerace pokožky vykazují další důležitou funkci, chrání 
pokožku před dalším ochlazováním, které je způsobováno 
odpařováním vody. Jsou doslova jedinečnou specialitou pro 
chladné roční období. Hlavně u sušších typů pokožky je dobré 
minimálně jednou týdně aplikovat na pokožku i pleťové masky. 
Jednou z  nejoblíbenějších je léty osvědčená maska LECITIN 
W/O (o.č. 2402). 

Karel Hadek
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Rostlinné oleje v kuchyni
Jak rostlinné oleje a  tuky, tak i  tuky živočišného původu jsou nepostradatelnou součástí naší stravy. 
Používáme je jak na vaření, pečení, smažení, fritování, tak i ve studené kuchyni. V tomto pojednání bych 
se rád věnoval výhradně tukům a olejům z rostlinné říše. Hlavně pak proto, že krom „olejových“ dotazů 
spojených buď s kosmetickým či zdravotním působením, je jednou z frekventovaných otázek i možnost 
využití rostlinných olejů v našich kuchyních. Další podotázkou pak bývá, jak je případně vhodně používat. 
Odpověď na první z otázek by mohla být vyjádřena třemi písmeny… „Ano“, byť se zde vkrádá jedno malé 
„ale“. 

Aby olej mohl být definován jako potravinářský, musí splňovat 
velice přísná, legislativou definovaná, kvalitativní kritéria. Ono 
„ale“ znamená, že z celé nabídky olejů nutno vyjmout dva oleje, 
které nejsou pro použití v kuchyni vhodné. Nikoli proto, že by 
byly nekvalitní, jejich nevhodnost je dána jejich původním 
složením od přírody. Prvním z  oněch nikoli nepoužitelných, 
ale zapovězených, je RICINOVÝ OLEJ. Ten nachází mnohá 
uplatnění v  průmyslu, léčivech a  samozřejmě i  kosmetice. 
Vzhledem k  silným projímavým účinkům nelze tento olej 
považovat v  běžném slova smyslu za „potravinářský“, tedy 
pro standardní kuchyňské používání. V žádném případě však 
tento olej není toxický, jak bývá občas uváděno. 

Druhou výjimkou je JOJOBOVÝ OLEJ. Z hlediska chemického 
složení se však jedná nikoli o  olej, ale vosk. Vzhledem ke 
skutečnosti, že tento vosk je tekutý (tekuté skupenství mění 
na pevné při teplotě cca 7 °C), je jeho chybné označování 
jako „olej“ běžně akceptováno a používáno. Využití v kuchyni 
by bylo zcela jistě velice zajímavé, hlavně při přípravě 
různých nízkokalorických jídel, neboť jojobový olej/vosk 
je nestravitelný, a  tudíž není „dárcem kalorií“. Bohužel, ve 
složení jojobového oleje se nachází kolem 15 % kyseliny 
erukové. Uvádí se, že se tato složka při zvýšené konzumaci 
ukládá v  těle, hlavně pak může způsobit patologické změny 
srdečního svalu, např. tzv. ztučnění. To je důvod, proč zde 

jsou zákonná množstevní omezení objemu kyseliny erukové 
v  potravinářských olejích. Vysoké množství kyseliny erukové 
se dříve týkalo např. i řepkového či hořčičného oleje. Vzhledem 
k  tomu, že byly vyšlechtěny nové druhy těchto plodin, jsou 
v  současnosti pro potravinářství pěstovány odrůdy, které 
většinou mají obsah kyseliny erukové pod 0,5 %. Jistým 
„nepotravinářským“ vodítkem může být i fakt, že jak ricinový, 
tak i  jojobový olej jsou zdaněny 21 % DPH právě proto, že 
nejsou potravinami.  Na ostatní oleje z  nabídky se vztahuje 
současné „potravinové“ DPH ve výši 15 %.

Důležitou součástí nabídky jsou oleje z BRUTNÁKU, PUPALKY 
a  ČERNÉHO KMÍNU (černuchy seté). Vzhledem k  obtížnosti 
pěstování a  sklizně olejodárných semen těchto rostlin, jakož 
i  velice nízký obsah oleje v  semenech samotných, lze jejich 
cenu ve srovnání s  běžnými „kuchyňskými“ oleji označit za 
astronomickou. Mají excelentní terapeutické účinky. Brutnák 
a  pupalka obsahují relativně velká množství vzácné kyseliny 
gama-linolenové (GLA), která je v malém množství obsažena 
v  různých potravinách. Její nedostatek v  organismu není 
neobvyklý a  projevuje se mnoha různými problémy, od 
suchosti a  svědivosti pokožky přes ekzémy, lupénku až po 
premenstruační syndrom. Tím výčet možných pozitivních 
účinků nekončí. Dostatečné množství GLA je nezbytně 
nutné pro řádnou funkci organismu na mnoha úrovních. Olej 
z  černého kmínu je pak zajímavý tím, že semeno obsahuje 
krom mastných olejů až 5 % éterického oleje. Obsažený 
éterický olej mu propůjčuje celkem ostrou chuť, díky níž 
si možné běžné použití v  kuchyni neumím představit. Olej 
z černého kmínu se osvědčil hlavně u některých alergických 
projevů, dále u  ekzémů, neurodermatitidy, lupénky a  při 
dalších poruchách kožních funkcí, jako je například akné. 
Tyto tři oleje, krom zmíněné vysoké ceny, mají další společné 
jmenovatele. Všechny nacházejí uplatnění i  v  kosmetických 

výrobcích, byť jejich vnitřní užívání mohu označit jako daleko 
účinnější. Další společnou vlastností při vnitřním použití je 
jejich aplikace v malém množství, doslova po kapkách. 

V nabídce se nacházejí jak oleje lisované za studena (těch je 
převážná většina), tak i oleje lisované za tepla. Oleje lisované 
za studena, taktéž označované jako panenské, jsou vhodné 
ve studené kuchyni při přípravě salátů, majonéz apod. Oleje 
lisované za studena nedoporučuji používat při tepelné úpravě 
potravin, hlavně pak, pokud by teplota přesáhla 100 °C. Tyto 
oleje obsahují i termolabilní složky, které při vyšších teplotách 
rychle podléhají chemickým změnám a mohou vznikat látky 
zdraví škodlivé! Výběr je více méně individuální záležitostí 
dle toho, co se bude líbit chuťovým receptorům. Velice často 
bývá doporučován jako zdraví prospěšný olej OLIVOVÝ, 
který je neodmyslitelnou součástí středomořské kuchyně. 
Já sám upřednostňuji za studena lisovaný olej MANDLOVÝ, 
který má z  mého subjektivního pohledu příjemnější chuť. 
Navíc jsou si složením oba oleje velice podobné, oba 
vykazují přes 70 % kyseliny olejové. Je známou skutečností, 
že v  zemích ve středomořské oblasti je významně nižší 
výskyt kardiovaskulárních onemocnění v  porovnání s  jinými 
evropskými zeměmi. Tento jev je vysvětlován právě tradiční 
konzumací olivového oleje a jeho vysokým obsahem kyseliny 
olejové. 

Další vynikající osobně odzkoušenou kuchyňskou alternativou 
je i  olej Z  VLAŠSKÝCH OŘECHŮ s  označením PRA, který 
je lisován z  jemně pražených jader, čímž získává jak velice 
příjemné aroma, tak i  chuť. Jako mimořádnou zajímavost 
studené kuchyně lze označit i  olej z  PŠENIČNÝCH KLÍČKŮ. 
Jako jediný z  olejů obsahuje vysoký podíl pro organismus 
důležitého lecitinu a současně je i olejem s nejvyšším známým 
podílem vitamínu E, tedy konkrétně s  obsahem až 250 mg 
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bývá používán jako potravinový doplněk. Lze jej doporučit 
jako vynikající olej pro studenou kuchyni. Mně se osobně 
osvědčil jak na vařené těstoviny, tak i  jako součást dresinku 
zeleninových salátů. Zřídkavou námitkou vůči jeho použití 
může být (výjimečně pro některé jedince) jeho relativně silná 
„obilná“ vůně, která je naopak jinými vítána. A  pak je zde 
ještě jeden háček, na který je nezbytně nutné upozornit. Olej 
z  pšeničných klíčků sám o  sobě by neměl obsahovat žádné 
lepkové proteiny. Bohužel, nelze vyloučit, že stopová množství 
lepku se mohou do oleje dostat během procesu výroby. 
Z  tohoto důvodu bych tento olej označil jako nevhodný pro 
jedince, kteří trpí na jakoukoli intoleranci lepku. 

Nabídku olejů lisovaných za tepla lze označit jako velice 
skromnou, dle mého však naprosto dostačující. Technologie 
lisování za tepla značně zvyšuje výtěžnost olejů z původních 
surovin. Zde bohužel dochází k  likvidaci termolabilních 
složek (např. vitamínů), technologickým důsledkem pak je 
skutečnost, že jejich termostabilita značně narůstá, tedy 
i jejich vhodnost pro použití v teplé kuchyni. Takto vyzískané 
oleje se stávají světlými a  též ztrácí své původní vůně. 
Ačkoli teplá, v  tomto smyslu horká kuchyně, jak jsme stále 
upozorňováni, není nic zdravého, pokud smažíme a fritujeme 
střídmě, není třeba ztrátu zdraví prospěšných termolabilních 
složek dramaticky řešit. Ba právě naopak, při onom horkém 
„hřešení“ jsou právě tyto oleje vhodnou volbou. Ani zde však 
nejsou všechny oleje rovnoměrně vhodné pro ono samo 
o sobě „nezdravé“ použití na smažení, fritování a další tepelné 
úpravy. To je dáno jejich chemismem. Oleje s vysokým podílem 
vícenásobně nenasycených mastných kyselin jsou na vysoké 
teploty daleko náchylnější než oleje s  mono-nenasycenými, 
případně i  nasycenými kyselinami. Ze stávající nabídky 
nejlépe snáší vysoké teploty olej SÓJOVÝ. Jeho kouřový 

bod se pohybuje nad 230 °C. Na dalším místě lze jmenovat 
olej MANDLOVÝ s  kouřovým bodem kolem 220 °C, oleje 
SEZAMOVÝ a  SLUNEČNICOVÝ s  kouřovým bodem kolem 
210 °C, olej Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ a KANOLOVÝ s 205 °C. 
Uvedené kouřové body se vztahují výhradně na oleje získané 
technologií lisováním za tepla, u olejů lisovaných za studena 
leží kouřové body podstatně níže! 

Ke SLUNEČNICOVÉMU oleji však nutno uvést, že vykazuje 
jak nízký podíl nasycených mastných kyselin, tak i  mono-
nenasycených. V jeho složení se nachází vysoký podíl kyseliny 
linolové (tzv.“omega-6“, kolem 70 %), která jej činí tepelně 
značně nestabilním, a  navíc jeho zvýšená konzumace může 
podporovat vznik zánětlivých procesů v organismu. Vzhledem 
k  nízké ceně je reklamou i  pro teplou kuchyni vychvalován 
a následně i široce používán, byť jeho nadměrná konzumace 
tělu neprospívá. Vysoké teploty při přípravě stravy nejsou samy 
o sobě zdraví prospěšné. Proto by takováto úprava stravy měla 
probíhat šetrně, vždy při co nejnižších použitelných teplotách. 
Příliš vysoké teploty nesvědčí nejen olejům, zdraví škodlivé 
látky mohou vznikat jak v olejích (např. trans-mastné kyseliny), 
tak i v samotných tepelně upravovaných potravinách.  

Karel Hadek

Lupénka
Lupénka se pomalu, ale jistě stává jednou z tak zvaných lidových nemocí. V jednom odborném časopisu 
byla uvedena informace, že tímto onemocněním jsou postiženy více než 3 % populace. Dle dermatologů 
se jedná o nevyléčitelnou nemoc, i když léčbou a dalšími opatřeními lze stav podstatně zlepšit, v lepším 
případě i přivést do latentního stavu. Problém léčby spočívá v  tom, že do dnešních dnů nejsou známy 
přesné důvody vzniku této nemoci. Asi nebudu daleko od pravdy, pokud uvedu, že se jedná o narušený 
proces látkové výměny, který může mít mnoho výchozích možností s jedním jediným projevem – lupénkou. 
Tomuto náhledu totiž odpovídají terapeutické výsledky při léčení této nepříjemné choroby. Léčba, která 
je u některého jedince úspěšná, u  jiného nezpůsobí zlepšení žádné a  je nezbytně nutné zkoušet různé 
osvědčené postupy, o kterých je známo, že se již jinde osvědčily.  U lupénky často hraje svou roli i dědičnost, 
stres, a  tedy i  psychika postiženého. Již samotné postižení lupénkou s  jejími projevy lze považovat za 
jeden ze silných stresových faktorů. Ke zhoršení stavu dochází po duševním vypětí, např. v zaměstnání, při 
zkouškách apod. 

Jistou pomoc u této choroby může nabídnout i aromaterapie se 
svými éterickými oleji, které vykazují uklidňující a antidepresivní 
účinky. Rád bych zmínil především LEVANDULOVÝ ÉTERICKÝ 
OLEJ. Dalšími osvědčenými oleji pak jsou MEDUŇKOVÝ, 
BERGAMOT, PELARGONIE, Z  MRKVOVÝCH SEMEN, 
SANTALOVÝ, PAČULI. Vybraný olej nebo směs je vhodné 

nejen inhalovat, případně aromatizovat obývané prostory. 
Nabízí se možnost vmíchání do TŘEZALKOVÉHO OLEJE M10, 
MĚSÍČKOVÉHO OLEJE, případně i MANDLOVÉHO a ošetřovat 
postiženou část pokožky. Excelentní služby poskytnou též 
lecitinové masážní oleje LECITOL NEUTRAL Z  a  SUPER. 
V  nabídce se též nachází speciální přípravky na ošetřování 
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BN a  maska SALTIA W/O. Přípravky SALTIA jsou neutrální 
a i zde se nabízí možnost posílení jejich účinků přidáním výše 
jmenovaných éterických olejů.

Mytí pokožky postižené lupénkou má svá specifika. Různé 
pěnivé (tenzidové) přípravky a mýdla jsou naprosto nevhodné, 
neboť dále narušují již tak zhoršenou funkčnost pokožky. 
Jako vhodné lze doporučit sprchovací a  koupelové oleje 
LEVANDULOVÝ, MEDUŇKOVÝ, BOROVICOVÝ, JALOVCOVÝ.  
Na zlepšení stavu pokožky se v případě sprchování velice svědčil 
krém SALTIA. Do mokré pokožky se vetře malé množství 
krému, nechá krátce působit a následně se spláchne. V případě 
mimořádné suchosti je vhodné pokožku ošetřit některým ze 
shora uvedených přípravků. 

Nejen častým, ale i  velice nepříjemným projevem psoriatické 
pokožky je i svědivost. V případě svědivosti pokožky doporučuji 
specialitu na tento problém, a  to masážní olej LINDENOL. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se lupénka velice často projevuje i ve 
vlasové pokožce, doporučuji vyměnit šampony za beztenzidové 
hydrofilní oleje určené na mytí vlasů a vlasové pokožky.  Náležitou 
pozornost nutno věnovat pitnému režimu. Nedostatek tekutin 
vede i  k  projevům suchosti pokožky a  zhoršování stavu. 
Nutností je též zaměřit se na stravu. Často bývá uváděno jako 
nevhodné červené maso. Problémy mohou zhoršovat mléko, 
cukr a  potraviny s  jeho vysokým obsahem (dokonce i  sladké 
ovoce), lepek, ostrá koření, alkohol. Kouření snad ani netřeba 
zmiňovat. Naopak jako vhodnou lze označit zeleninu bohatou 
na přírodní vitamíny. U vitamínů je důležité dbát na dostatečný 
přísun vitamínu C, E, betakarotenu, vitamínů skupiny B, hlavně 
pak biotinu. Vitamín D je zajímavostí ve skupině vitamínů. 
Prakticky nemůže být běžně přijímán v dostatečném množství 
stravou. Normálně je tvořen v kůži samotným organismem, ale 

pouze za předpokladu, že se mu dostává dostatek slunečního 
světla s  obsahem UV-záření. Značná část populace střední 
Evropy trpí chronickým nedostatkem vitamínu D. Tento deficit 
se pak prohlubuje hlavně v chladném ročním období chudém 
na sluneční svit. Mnohá chronická onemocnění jsou spojována 
právě s  nedostatečnými hodnotami vitamínu D v  organismu.  
U  psoriatiků se vyskytuje nedostatek vitamínu D velice často. 
Proto lze doporučit příjem vitamínu D formou potravinového 
doplňku. 

Za nutné považuji zmínit i dostatek mikroelementu zinku, který 
vykazuje v  organismu velice širokou paletu účinků a  jedním 
z  nich je zásadní vliv na transport některých vitamínů v  těle. 
Z hlediska terapeutických výsledků je důležité zmínit i několik 
speciálních olejů, které se v praxi více než osvědčily. Jako první 
bych jmenoval BRUTNÁKOVÝ a  PUPALKOVÝ. Oba oleje 
vykazují vysoký obsah kyseliny gama-linolenové (dále GLA). 
Brutnák (cca 22 %) pak oproti pupalce (cca 10 %) obsahuje 
více než dvojnásobek. GLA je mastná kyselina, kterou si lidský 
organismus sám nedokáže vytvořit a  získává ji jen z  potravy, 
bohužel povětšinou jen v  nedostatečném množství. Proto 
nutno označit tyto dva oleje jako důležitý potravinový doplněk, 
který je velice účinný nejen při psoriáze, ale i důležitý pro různé 
regulační procesy v  organismu, správnou funkci buněčných 
membrán, kardiovaskulárního systému atd. Denní dávka pro 
dospělého člověka je cca 500 mg GLA. 

Dalším zajímavým je lněný olej (či ještě lépe - čerstvě umleté 
lněné semínko, které obsahuje cca 40 % oleje a mnohé další tělu 
prospěšné složky) s vysokým obsahem kyseliny alfa-linolenové 
(dále ALA). Ve složení mastných kyselin lněného oleje právě 
ALA vykazuje podíl více než 50 %. I tato kyselina je esenciální, 
označována též jako omega-3 mastná kyselina, a  hraje 
důležitou roli v  látkové výměně. Jedním z  nejdůležitějších 

je pak protizánětlivý účinek. Reklama výrobců a  prodejců 
bohužel velice často všeobecně a naprosto nekriticky opěvuje 
působení nenasycených mastných kyselin. Díky tomu je zcela 
běžná nadměrná konzumace kyseliny linolové (dále KL), 
která je obsažena ve vysokém množství mnoha levných olejů 
(např. slunečnicový, kolem 70 %). Bohužel právě KL vykazuje 
v organismu prozánětlivé účinky. A nejen to, nadměrný příjem 
KL má za následek omezení syntézy dalších velice důležitých 
složek z  ALA (EPA, DHA). Odborníci uvádí, že správný poměr 
příjmu omega-3 a  omega-6 by se měl pohybovat v  poměru 
zhruba 1 : 3. Bohužel nebývá výjimkou poměr 1 : 10 a i podstatně 
více. 

Opomenout nelze v  žádném případě doporučení konzumace 
mastných ryb, případně jako potravinový doplněk rybí tuk.  
Vzhledem k  znečištění světových oceánů je v  tomto případě 
nutno dbát na kvalitu, mnohé ryby mohou vykazovat znečištění 
rtutí, dalšími nebezpečnými chemikáliemi a mikroplasty. Zde se 
mi pak jeví jako vhodnější rybí tuk coby potravinový doplněk, 
kde výrobci kvalitu analyticky vyhodnocují, neboť musí 
odpovídat kvalitativním požadavkům legislativy. Výbornou 
alternativou k rybímu tuku jsou potravinové doplňky obsahující 
nenasycené mastné kyseliny eikosapentaenovou (dále EPA) 
a  dokosahexaenovou (dále DHA), obě omega 3, vyráběné 
z  mořských řas. Ty jsou pěstovány za specifických podmínek 
a kontaminace je vyloučena. Z tohoto důvodu jsou mimořádně 
vhodné pro těhotné ženy, kojící matky a děti. Doporučené oleje 
jsou terapeuticky účinné nejen při lupénce, ale i  ekzémech, 
zánětech a  dalších kožních problémech. Na závěr bych jako 
další praktický poznatek uvedl skutečnost, že velice často se 
osvědčilo i  užívání ELEUTHEROCOCCOVÉHO EXTRAKTU 
a ALOE VERA GEL.

Karel Hadek
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Dobrý den, ráda bych se přidala k pochvalám účinků oleje Cayatherm při pásovém oparu.

Bohužel mě tato „radost“ postihla v  prvním koronavirovém 
létě 2020. Jelikož jsem pásový opar do té doby nikdy neměla 
a těsně předtím jsem se několik dní „cpala“ jahodami, usoudila 
jsem, že ty červené flíčky budou kopřivka (tu jsem sice taky 
nikdy neměla, ale kdosi v rodině na ten „jahodový“ typ trpí). 
Jenže se to rozlézalo ze zad k  hrudi a  nejhorší byl výsev 
v podpaždí až k lokti. Kvůli své neznalosti jsem propásla těch 
pár počátečních dní, kdy může lékař snad podat účinné léky. 
Takže na základě telefonické konzultace (byla koronavirová 
„sezona“) mi bylo potvrzeno, že musím být už jen trpělivá, 
rozhodně se neškrábat,  mazat zinkovou mastí a  tekutým 
pudrem a  nosit volná bavlněná trička. Následovalo důrazné 
upozornění, že pokud by se to začalo šířit dál a  nedejbože 
k obličeji, okamžitě k lékaři.

Měla jsem zpočátku pocit, že můj průběh bude docela 
lehký, ale začalo utrpení. Husté výsevy zejména v  podpaždí 
mě skutečně trýznily, nedalo se spát, několikrát za noc jsem 
vstávala, pokoušela se místa omýt a  znovu nanášet tekutý 
pudr. Pomohlo to jen tak na půl hodinky. Pak vysychající 
pudr začal tvořit ostré hrudky, působit bolest a  hlavně se 
nedal z těch výsevů vymýt. Po dvou dnech jsem byla opravdu 
vyřízená. 

Naštěstí mě napadlo „kouknout na Hadka“. A  bylo to ono 
– recenze u  Cayathermu použitého na pásový opar byly to 
pravé. Než mi přišla nová objednaná půllitrovka, vylovila jsem 
z  ledničky dávno načatou dvoudecku a začala mazat. Oproti 
pudrům a jiným mastem to bylo přímo blahodárné: čistá rychlá 
práce, lehké nanášení a účinnost. Bolesti se do druhého dne 

snížily na  únosnou úroveň (dobře jsem se vyspala) a zmizelo 
nutkání místa škrábat. Po bytě už za mnou nezůstávaly bílé 
fleky a vše se postupně zhojilo (celé to ovšem zabralo měsíc). 
A  už bez dalšího šíření. (Podotýkám ovšem, že jsem zapojila 
i  Herpesin z  lékárny, kterým jsem mazala  okraje výsevů 
a  podezřelá malá nová červená místa.) Žádnou druhotnou 
infekci jsem nedostala. Sice to bylo dost dlouhé, ale až na těch 
několik prvních hodně drsných dní se to pak díky Cayathermu 
dalo slušně vydržet.  Samozřejmě jsem zůstávala hlavně doma, 
ve stínu, bez kontaktů. (Kdo má pásový opar, může v té aktivní 
fázi přenášet plané neštovice – to aby toho nebylo málo.)

Takže velice děkuji panu Hadkovi za Cayatherm. Byl to pro mě 
opravdu léčivý prostředek. Při následné fázi, kdy se ozývala 
podrážděná zakončení nervů, mi pomohly masivní dávky 
hořčíku, pomalá jóga s důkladným prodýcháváním (byla jsem 
celá ztuhlá) – a opět Cayatherm. :D

 Ludmila K.

Atopický ekzém 
Lékaři synovi diagnostikovali atopický ekzém v době, kdy mu byly asi 3 měsíce. Hned nás vybavili 
spoustou informací o změně režimu,  reklamními letáčky a zaručenými krémy a mastičkami na AE. Poctivě 
jsem tedy vykoupila lékárnu a mazala. Ekzém se nelepšil, takže byly nasazeny kortikoidy. Samozřejmě za 
pár dní projevy nemoci zmizely a my začali zase mazat lékárenskými krémy. Stačilo ovšem málo a ekzém 
byl zpět. Například  se syn zpotil v autosedačce. Takže znovu kortikoidy, znovu zahojení… A tak pořád 
dokola. Krémům z bylinek jsem se vyhýbala - neznala jsem nikoho, kdo by je používal a nikdy jsem o nich 
nic moc nečetla. 

Do rukou se mi ale dostal krém ATOP-DERM, tak jsme ho 
prostě vyzkoušeli. Téměř okamžitě se syn přestal škrábat 
a  během pár dní (doslova) se stroupky zahojily, kůže byla 
čistá a  bez projevů nemoci. Dokonce se nám uzavřel náš 
bludný kruh s  kortikoidy - momentálně se kůže nehorší ani 
v případech, kdy dříve ano (pot, prach, stres…, atopici určitě 
ví). Jen bohužel očkování nezvládl ani uvedený krém, ale to už 
bych po něm chtěla moc. A ještě musím připsat, že moc dobře 
funguje jako „zábal“ na zrohovatělou nebo popraskanou kůži, 
i když k tomu tedy není určen… 

Dále bych ještě chtěla doporučit dětskou emulzi MELINKU. 
Kůži také moc hezky zvláční a udržuje ji v dobrém stavu. Fázi 
zhoršeného ekzému ale bohužel nezvládá, používám ji jen 
v době, kdy je AE pod kontrolou. Co ovšem na synův atopický 
ekzém nezabíralo, dokonce jej zhoršovalo, byl meduňkový 
olej do koupele.

Marcela Pospíchalová

Nejen pro masáže
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Popraskané koutky
Dobrý den, desítky let jsem spokojenou uživatelkou vašich přípravků a snad kromě oleje na mytí vlasů jsem se skamarádila se 
všemi, které jsem vyzkoušela. Dnes si nedovedu představit, že bych si čistila zuby zubní pastou nebo aplikovala na obličej některý 
z úžasných krémů s kyselinami všeho druhu. 

Když se vyskytl nějaký kožní neduh, vždycky pomohl některý z vašich přípravků. A tady se dostávám k jádru mého současného 
problému. Poslední dobou mě trápí zarudlé, občas praskající koutky úst. Zkusila jsem obvykle doporučovaný B-komplex, mazala 
jsem koutky Hemostopem s nadějí, že když zahojí prasklinky na opačné straně těla, mohl by to dokázat i u úst. Částečně pomohl, ale 
není to ono. Aktuálně užívám jako každé jaro a podzim Eleuterococ na posílení imunity, ani to problém nijak nezmenšilo.

Loni jsem dovršila šedesátý rok svého života. Žiju, myslím, celkem zdravě. Každý den chodíme s manželem na procházky nebo 
jezdíme na kole, nejlépe někam do lesa. Ve stravování si také neuvědomuji žádnou změnu - raději než knedlíky mám ovoce, zeleninu, 
smažené prakticky nejím, ani žádné fast fooody.

Nenapadá mě žádná změna, která by mohla být příčinou mého trápení, ale věřím, že vás napadne, co by mohlo pomoci. Budu 
vděčná za každou vaši radu.

Předem děkuji a zdravím z Plzně. 
A. Sedláková

Éterické oleje do školky
Dobrý den, již řadu let používám vaše produkty k osobní potřebě. Stala jsem se učitelkou dětí v MŠ. V září do mé třídy nastoupí 
malé, sotva 3leté děti. Prosím poraďte mi nejvhodnější éterický olej, který bych kapala na papírové tácky a pomohl by novým dětem 
s klidnější adaptací na školku a s lehčím odloučením se od rodičů.

Děkuji Vám, 
Martina K.

Dobrý den paní Martino,
děkuji Vám za důvěru, se kterou se na nás obracíte a také za 
Váš krásný přístup. Velmi jste mě Vaším dotazem potěšila. 

Děti preferují známé vůně, čitelné, ochutnané (ovoce, květiny). 
Neznámé vůně u  nich vyvolávají pocity nebezpečí, strachu, 
někdy až zvracení. Mladší děti nejvíce preferují ovocné vůně. 
Příjemně jim voní citrusové vůně, jako MANDARINKA, 
ČERVENÝ POMERANČ, CITRON.

MANDARINKA ZELENÁ je nejoblíbenější silicí dětí. U  dětí 
harmonizuje psychické funkce, optimalizuje jejich emoce, 
zlepšuje náladu a  má pozitivní vliv na vztahy dětí k  okolí 
a  naopak. Projevuje se příznivým působením i  na dospělé, 
které jsou v  kontaktu s  dětským světem (terapeuti, rodiče, 
učitelé). Mandarinková silice ovlivňuje proces jakéhosi 

„vnitřního dítěte“ a  tím činí dospělé vůči dětem vnímavější 
nebo otevřenější. Zklidňuje hyperaktivní děti. Děti pasivní, 
úzkostné, utlumené jsou mírně aktivnější.

Dětem jsou příjemnější nižší koncentrace. Je to patrně dáno 
tím, že sliznice dospělých jsou poškozeny dlouhodobým 
působením negativních vlivů, jako opakované infekce, 
smog... To může vysvětlovat vysokou míru čichové paměti 
z dětství, s níž jsou obyčejně spojovány silné emotivní zážitky. 
Pevně věřím, že i Vám se povede v dětech zanechat pozitivní 
stopu a  jednou, až v  dospělosti ucítí vůni pomeranče nebo 
mandarinky, vzpomenou si na svoji paní učitelku z mateřské 
školky. . 

PharmDr. Vendula Víchová



3736

Po
ra

d
na Vyzkoušeli jsme: modrý cypřiš pomáhá  

při výskytu bradavic
Potkaly i mého syna – bradavice. Není to sice žádná hrozná choroba, ale pěkný pohled na ně není, rozsévají 
se dále po těle nebo dojde k přenosu infekce na dalšího člena rodiny a třeba na chodidle mohou být při 
chůzi nepříjemné. 

Léčba je zdlouhavá, bradavice často recidivují. Mezi klasické 
postupy patří zmražení tekutým dusíkem nebo aplikace 
různých lokálních přípravků, často s různým úspěchem. 

Při pročítání informací o éterickém oleji z MODRÉHO CYPŘIŠE 
jsem narazila na možnost jeho využití právě při bradavicích – 
a díky synovi jsem jej mohla pro tento účel rovnou vyzkoušet. 
Nanášela jsem olej 2× denně tyčinkou na čištění uší, přes den 
občas promazala hojivým krémem. Pokud to bylo možné, vrchní 
vrstvu jsem odškrábla. Po cca 3 týdnech bradavice postupně 
vypadly a kůže začala regenerovat. Představu si můžete udělat 
z  přiložených fotografií. V  aplikaci pokračuji do kompletního 
zacelení kožní změny. Slibně se jeví i využití modrého cypřiše 
při ošetření molusek – o tom třeba někdy příště.

Význam má při infekci papilomaviry určitě i podpoření imunity. 
K  tomu je ideální často opomíjený vitamín D, přípravky pro 
podporu imunity na bázi hub (třeba hlívy ústřičné), z  naší 
nabídky pak ELEUTHEROCOCCOVÝ EXTRAKT, který je 
vhodný i pro děti. 

MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.

Dobrý den paní Sedláková,
Děkuji Vám za důvěru, se kterou se obracíte na naši poradnu.

Popraskané koutky doprovází svědění a bolest, jsou zarudlé, 
a  to vše dokáže pěkně potrápit. Většinou se tento problém 
objeví při oslabení organismu při nemoci, změně počasí, 
hormonálních změnách, nedostatku vitamínů (většinou 
chybí železo a zinek a vitamíny ze skupiny B, zejména B2 a B6) 
či nějakém zánětu a  při oslabené imunitě. V  dnešní době 
tomuto neduhu napomáhá nošení roušek. Rty jsou ve větším 
kontaktu se slinami a dechem, který vydechujeme, a to může 
mírný projev zhoršit. Proto je dobré více pečovat o  hygienu 
úst. Proto bych Vám ráda doporučila ústní vyplachovací 
olej DENTAROM, který pomůže procesem tzv. „mlgání“ 
v odstranění nežádoucích patogenů z úst.

Na lokální ošetření koutků máme protizánětlivý balzám 
TANALIP anebo o něco silnější obsahové složky má HERPILAN. 
Ten obsahuje éterické oleje jako čajovníkový, levandulový 
a  mateřídouškový. Kolegyně má výbornou zkušenost 
s intimním balzámem INTIMISS, který má všestranné použití 
a výborný hojivý účinek. Určitě děláte dobře, když doplňujete 
vitamíny skupiny B a  nebude od věci, když nasadíte 
i  probiotika. Srovnáním střevní mikroflóry se může problém 
s koutky vyřešit. Já nasazuji Nutrolin B, potravinový doplněk, 
který koupíte v  lékárně. Obsahuje probiotické Lactobacilly 
a vitamín B1, B2 a B6. 

Zdroji zinku jsou dýňová, slunečnicová a  tykvová semínka, 
pivní kvasnice, neloupaná semena obilovin, ryby a  hovězí 
maso. Ořechy a  semena jsou vynikajícím zdrojem železa, 
stejně jako červené maso a játra a zelenina jako červená řepa, 
brokolice, chřest, zelí, celer. Dále také obiloviny a  luštěniny 
jako cizrna, fazole, čočka, pšenice, žito, ječmen a oves. 

Velmi často stav zhoršuje nasednutí kvasinkové infekce. 
Zde je vhodný již zmiňovaný HERPILAN, který obsahuje 
antimykoticky účinný čajovníkový olej. V  tomto případě by 
bylo lepší volit produkt v  kalíšku a  vždy pečlivě při aplikaci 
omýt ruce, aby nedošlo k  přenosu infekce do krému. 
Celkový stav pokožky a hormonální problémy může pomoci 
srovnat pravidelné  užívání  PUPALKOVÉHO OLEJE nebo 
BRUTNÁKOVÉHO OLEJE, kterého podáváme asi 15 kapek 3× 
denně (pupalkového oleje dvakrát více). 

Snad jsem Vám dostatečně zodpověděla Vaši otázku a  moje 
rady Vám pomohou. Budu moc ráda za Vaši zpětnou vazbu, 
zdali  Vám naše produkty pomohly.

S pozdravem 

PharmDr. Vendula Víchová

Dobrý den, paní Víchová,  
po více než měsíci musím konstatovat, že vaše rady zabraly. Kombinace Nutrolinu a HERPILANU pomohla, teď už jen dolaďuji 
INTIMISSEM, který zbyl dceři po porodu. HERPILAN budu mít dál v záloze pro případné opakování problémů.

A. Sedláková
Ukázka hojení bradavic po použití éterického oleje z MODRÉHO CYPŘIŠE.
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Pohled do tváře člověka nám o něm prozradí mnohé. To, že se dá z obličeje poznat, jak se člověk cítí a jak žije, 
je známé už stovky let. 

Obličej můžeme rozčlenit do 5 pásem:
• ČELO – zobrazuje nervový systém
• OČI – souvisí se stavem jater
• NOS a TVÁŘE – zobrazují kvalitu oběhu a dýchání
• ÚSTA – jsou zónou zažívacího ústrojí 
• BRADA – poukazuje na kondici ledvin a pohlavních orgánů 

My se však zaměříme na střed obličeje, a  to nos a  tváře. Nos 
bývá pokládán za čidlo dýchacího traktu. Vše kolem nosu se točí 
víceméně kolem nosní sliznice. Vzduch, který proudí nosními 
průduchy, nepochybně manuálně dráždí slizniční buňky. Je 
důležité brát ohled na její stav, protože je to vlastně přístupová 
cesta pro všechna možná virová nemocnění. Když je sliznice 
v  pořádku, dokáže se invazi virů, nečistot a  alergenů ubránit. 
Sliznici nosu neprospívá ani klimatizace či přetopené, vysušené 
vnitřní prostředí bytů a  kanceláří. Preventivně proto můžeme 
nos ošetřovat, chránit a regenerovat NOSNÍM OLEJEM BABY, 
který je jemný i pro ty nejmenší děti. 

Správná nosní hygiena – péče o  nosní sliznici je hlavně 
o  zvlhčení a  udržení zdravého mikrobiomu. Použít můžete 
výplachy fyziologickými přípravky, např. Vincetkou, která má 
stejnou koncentraci solí a  minerálů jako povrch-sliznice těla, 
nebo výplachy nosní konvičkou. Při oteklém a ucpaném nosu 
je nutné co nejdříve nechat sliznici splasknout. Té  přinese 
úlevu lecitinový balzám LECINOS nebo NOSNÍ OLEJ. 
Z vašich zkušeností vyplývá, že tyto produkty si dokáží poradit 
i s alergickou rýmou. 

Častým problémem bývají také ucpané dutiny. Těm přispěchá 
na pomoc nosní olej DONOSOL. Koho trápí rýma, zaručeně 
ho začne trápit i  bolestivě odřený nos. Dáme nos za to, že 
po ošetření bolavé a  rozpraskané pokožky heřmánkovým 
INTIMISSEM budete brzy zase fit. Balzám můžete aplikovat 
i na vnitřní kraj nosních dírek. INTIMISS neštípe, nepálí a skvěle 
hojí. Ocenily ho i děti. 

Občas je člověk v  situaci, kdy se potřebuje třeba jen trochu 
osvěžit nebo pořádně protáhnout nos. K  tomu jsou ideální 
INHALAČNÍ TYČINKY. Stačí nakapat éterické oleje nebo 
jejich směsi dle vlastního výběru a můžete je mít stále při ruce 
v případě potřeby (při rýmě a nachlazení). Velice se osvědčily 
citron, borovice, eukalyptus, tymián, směs ANEMOSOL, cypřiš, 
levandule…

Vyzkoušet můžete i jednoduchou masáž nosu. Každý den si při 
ranní hygieně dvěma prsty (ideálně ukazováky) třete křídla nosu 
takovou silou, aby na sebe nosní sliznice doléhala. Promasírujte 
tak celý nos způsobem, že jeden ukazovák jde vzhůru a druhý 
dolů. Budete-li toto cvičení dělat pravidelně, pravděpodobně 
se vyhnete infekční rýmě a můžete ochránit tělo i před jinými 
„chřipkovými“ stavy. 

Lenka Rigová

Podzimní menu s mrkvovým a dýňovým olejem
Novinku rostlinný olej z MRKVOVÝCH SEMEN lisovaný za studena lze kromě péče o pleť využít i v kuchyni. 
Neobsahuje potravinové alergeny a  má nespočet benefitů pro zdraví, stejně jako ostatní rostlinné oleje. 
Mrkvový olej je bohatý na karoteny, které mají schopnost působit jako silné antioxidanty. Brání tak buňky 
před volnými radikály a oxidačním stresem. Mezi obsaženými mastnými kyselinami má vysoký podíl kyselina 
olejová, která pomáhá udržovat zdravý kardiovaskulární systém. Podporuje tak zdravé srdce a cévy.

DÝŇOVÝ rostlinný olej lisovaný za studena má rovněž široké 
využití ve zdravé kuchyni. Má chuť po pražených oříšcích, je 
výborný do salátů a hodí se nejen do slaných, ale i do sladkých 
pokrmů. Obsahuje řadu antioxidantů, obzvláště ceněn je pro 
vysoký obsah zinku, který je důležitý pro zdraví kůže a správné 
fungování imunitního systému. Mezi hlavní obsažené mastné 
kyseliny patří výše uvedená kyselina olejová, ale hlavně kyselina 
linolová. 

MRKVOVÝ KRÉM
• cibulka
• mrkev a petržel
• brambory
• česnek
• vývar 
• smetana na vaření

Osmažíme cibulku na oleji. Pro smažení volíme oleje lisované 
za tepla (kanolový, mandlový, z vlašských ořechů).  Přidáme na 
kostičky nakrájenou mrkev, brambory a petržel, chvíli restujeme 
a poté přidáme nasekaný česnek.  Zalijeme vývarem a necháme 
vařit do změknutí.  Poté vše rozmixujeme, osolíme, opepříme 
dle chuti, přilijeme smetanu na vaření. Na talíři dozdobíme 
zakysanou smetanou a zakápneme OLEJEM Z MRKVOVÝCH 
SEMEN. 

ZAPEČENÁ ŠPAGETOVÁ DÝNĚ
• špagetová dýně
• tofu
• pesto ze sušených rajčat
• sušený česnek
• listový špenát
• chedar/niva/parmazán

Špagetovou dýni rozřízneme na poloviny, vydlabeme semínka, 
pokapeme DÝŇOVÝM OLEJEM a  vložíme do trouby na 
15 minut do změknutí. Mezitím osmažíme na kapce oleje tofu, 
poté smícháme s pestem a listovým špenátem, přidáme sušený 
česnek, sůl a pepř dle chuti.

Dýni vytáhneme, vidličkou „rozdlabeme“ dužinu, aby 
připomínala slabé nudličky, vyplníme směsí s tofu, kterou jsme 
si připravili. Posypeme sýrem a dáme ještě na 15 minut zapéct. 
Hotovo. 

Sára Celundová
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Dobrý den,

prosím o radu. Může mi vaše veterinářka poradit ohledně psa? Pes má cheyletielózu (roztoče na hlavě). 
Projevuje se svěděním, zarudnutím, ztrátou srsti. Má alergii na levanduli (silný kašel kvůli polštáři s levandulí 
a jalovcem).

Děkuji, O.

Dobrý den,
dravčíkovitost (cheyletielóza) je onemocnění způsobené 
roztočem, který žije na povrchu kůže. Nějakou dobu může on 
nebo jeho vajíčka přežívat i  v  prostředí, ale hlavní je přenos 
mezi zvířaty. Potřeba je zajistit také ošetření domácnosti 
(pelíšek, pohovka, kotec,…) pomocí  desinfekčního přípravku.

Vyskytnout se může i  svědivá vyrážka u  člověka, která je 
způsobena alergickou reakcí na roztoče.

Co se týče alergie na levanduli a  jalovec – záleží, zda to 
opravdu bylo těmito složkami v polštáři. Někdy jsou používané 
syntetické éterické oleje, které mohou být pro zvířata škodlivé, 
nebo mohla vadit jiná věc v  polštáři. V  našich přípravcích 
určených pro tento problém je levandule obsažena (kromě 
mycího oleje HY-FLEA), ale s  negativními reakcemi jsme se 
u psů za celé roky opravdu nesetkali…

Vhodné je denně použít mycí olej HY-NEDEMOD nebo 
HY-FLEA, omýt celé zvíře. Na lysá místa je určen krém 
NEDEMOD, promazat 2× denně.

Dále je určitě vhodné aplikovat FAUNA SPOT (opakovat 
aplikaci po 2 až 3 týdnech), případně aplikaci doplnit lihovým 
přípravkem INSI SPRAY, který obsahuje také éterické oleje 
s repelentním účinkem.

Je potřeba ošetřit všechna zvířata v  domácnosti, neboť 
zdrojem mohou být i jednici bez příznaků.

S pozdravem, MVDr. Alena Vaníčková, Ph.D.
Termíny kurzů AKH – ll. pololetí 2021
1.–3. 10. 2021 Základní kurz Brno
Školitel: Karel Hadek, Vlastimila Kolarčíková 
Kontakt: Pavel Vozdek 
Telefon: +420 776 077 314 
Email: info@kurzynow.cz, vozdek@umeni-masaze.cz  
Web: www.kurzynow.cz 

8.–10. 10. 2021 Základní kurz Ostrava
Školitel: Karel Hadek, Vlastimila Kolarčíková 
Kontakt: Vlastimila Kolarčíková 
Telefon: +420 603 286 335 
Email: vlastimilakolarcikova@seznam.cz

15.–17. 10. 2021 Základní kurz Praha
Školitel: Karel Hadek, Vlastimila Kolarčíková 
Kontakt: Drahomíra Vaculová 
Telefon: +420 737 312 571 – večer 
Email: kurzypraha@seznam.cz, vaculovadrahomira@seznam.cz  
Web: www.zdravuska2.webnode.cz       

100 ml 
269 Kč

100 ml 
587 Kč

100 ml 
587 Kč

10 ml 
275 Kč
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Kód
zboží 10% sleva

Kč

100 ml E 200 ml G

2601 SPECIÁLNÍ TĚLOVÝ OLEJ SPF 4 259 436

2602 OPALOVACÍ OLEJ SPF 6 399 635

2603 OPALOVACÍ OLEJ SPF 10 429 684

2604 OPALOVACÍ OLEJ SPF 15 490 781

2605 OPALOVACÍ OLEJ SPF 20 516 828

2610 LECISON 340 544

2606 PANTESON 468 702

LECITINOVÉ KRÉMY

Kód
zboží 10% sleva

Kč

50 ml D 100 ml E

2007 ELEUTHEROCOCC 406 609

2008 ELEUTHEROCOCC SPF 6 463 695

2024 GELEE ROYALE – s mateří 
kašičkou 467 701

2043 LECIDERMA SHEA LAVENDEL 493 732

2046 LECIDERMA SHEA LAVENDEL 
SPF 6 534 815

2042 LECIDERMA SHEA NEUTRAL 416 618

2049 LECIDERMA SHEA NEUTRAL 
SPF 6 457 699

2044 LECIDERNA SHEA ROSE 661 983

2047 LECIDERNA SHEA ROSE SPF 6 706 1076

2045 LECIDERMA SHEA SANTAL 604 898

2048 LECIDERMA SHEA SANTAL 
SPF 6 645

2041 LECIDERMA SHEA SUPRA 442 661

2053 LECIDERMA SHEA SUPRA 
SPF 6 483 750

2054 LECIDERMA GIRL 400 593

2055 LECIDERMA BOY 396

EXKLUZIVNÍ REGENERAČNÍ 
OBLIČEJOVÉ OLEJE BPJ

Kód
zboží 10% sleva

Kč

30 ml Z

1912 HEŘMÁNKOVÝ BPJ 1106

1921 JASMÍN BPJ 610

1922 JASMÍN SPF 6 647

1913 NEROLIOVÝ BPJ 1237

1915 NEUTRÁLNÍ BPJ 741

1917 ROSEA BPJ 1090

1914 SANTÁLOVÝ BPJ 1228

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ KRÉMY

Kód
zboží 10% sleva

Kč

50 ml D 100 ml E

2025 AKNETTE 333 532

2026 AKNETTE SPF 6 364 551

2031 ALOE VERA 420 650

2017 APISAN 417 585

2003 CITRONOVO ‑MRKVOVÝ 350 562

2027 CITROSE 343 550

2014 LEVANDULOVÝ 361 540

2015 LEVANDULOVÝ SPF 6 376 582

2016
MATEŘÍDOUŠKOVÝ/
QUENDEL 346 554

2039 NEROLI 440 705

2018 OLIVOVÝ 289 462

2019 OLIVOVÝ SPF 6 359 537

2022 ROSEANA 489 733

2023 ROSEANA SPF 6 538 808

2011 SANTALIA 302 514

2012 SANTALIA SPF 6 335 570

2050 SENSISHEA 210 336

2033 SHEA ‑MELLISEA 365 546

2032 TAMANU ‑DERM 706 1110

2028 TANADERM 251 402

2029 TEA TREE 218 327

2030 TEA TREE SPF 6 236 363

OŠETŘENÍ VLASŮ A POKOŽKY HLAVY

Kód
zboží 10% sleva

Kč

100 ml E 200 ml G

1406 HAARETOL 351

1421 SEBOÖL 345 482

1401 VLASOVÉ TONIKUM KOMONICOVÉ 230

1404 VLASOVÝ MYCÍ OLEJ (mast./norm.) 336 502

1405 VLASOVÝ MYCÍ OLEJ (suché/norm.) 336 502

1402 HAARETTE Q 907

1403 LUPISAN 241     

1420 SEBOSAN 380

2801 APILINE 270 431

NOSNÍ OLEJE

Kód
zboží 10% sleva

Kč

10 ml B 20 ml C 50 ml D

1603 DONOSOL 395

1604 LECINOS 409

1601 NOSNÍ OLEJ 237 381

1602 NOSNÍ OLEJ BABY 242 388 776

REGENERAČNÍ OBLIČEJOVÉ OLEJE

Kód
zboží 10% sleva

Kč

30 ml Z
1916 ALIPIA 461
1901 ALOE VERA 322
1920 ALOE VERA SPF 6 363
1902 ARNIKA 314
1903 ARNIKA SPF 6 353
1919 AVOKÁDO 310
1904 AVOKÁDO SPF 6 350
1909 GERADERM 361

1907 LEVANDULOVO ‑MRKVOVÝ 382

1908 LEVANDULOVO ‑MRKVOVÝ SPF 6 423

1911 NEUTRÁLNÍ 316

1910 YLANG ‑YLANG 391

Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.aromakh.cz

Ceník 
Sleva se týká všech označených přípravků a platí od 3. 9. 2021 do 28. 9. 2021 do 23.59 hodin.

SPRCHOVACÍ OLEJE

Kód
zboží 10% sleva

Kč

100 ml E 200 ml G

1102 BOROVICOVÝ 307 428

1103 CITRONOVÝ 318 443

1109 ČAJOVNÍKOVÝ 294 409

1104 FRISCH 307 428

1113 GRAPEFRUITOVÝ 299 417

1117 HVĚZDA 294

1116 JALOVCOVÝ 310 432
1105 LEVANDULOVÝ 313 436

1114 MEDUŇKOVÝ 300 417

1110 NEUTRÁLNÍ 259 360

1106 ROZMARÝNOVÝ 355 494

1107 SANTÁLOVÝ 338 472

1112 ŠALVĚJOVÝ 309 430

1108 Z CITRONOVÉ RŮŽE 304 424

1111C
SADA SPRCHOVACÍCH 
OLEJŮ 12 × 20 ml:  633  

PŘÍPRAVKY NA INTIMNÍ HYGIENU

Kód
zboží 10% sleva

Kč

100 ml E 200 ml G

OLEJE
1202 HY ‑INTIMA (pro ženy) 271 382
1203 HY ‑INTIM H (pro muže) 276 377

1205 HY ‑INTIM SET 2 × 100 ml: 524 
2 × 200 ml: 678

1209 SADA INTIM 644

BALZÁMY
50 ml D 100 ml E

1204 INTIMISS 422 709
1206 FEMISHEA 490 823
1211 GENISAN 523

KOUPELOVÉ OLEJE

Kód
zboží 10% sleva

Kč

100 ml E 200 ml G

1002 BOROVICOVÝ 315 439

1003 CITRONOVO ‑KAFROVÝ 332 464

1004 EUKALYPTO ‑TYMIÁNOVÝ 369 540

1020 GRAPEFRUITOVÝ 362 505

1006 JALOVCOVÝ 413 577

1021 JEŽÍŠEK 384 534

1007 LEVANDULOVÝ 316 440

1008 MANDARINKOVÝ 269 375

1009 MEDUŇKOVÝ 304 424

1017 NEUTRÁLNÍ 259 360

1015 PAČULIOVÝ 353 493

1010 PELARGÓNIOVÝ 605

1011 ROZMARÝNOVÝ 403 562

1019 ŠALVĚJOVÝ 380 529

1012 TYMIÁNOVÝ 345 482

1013 YLANG ‑YLANG 528 738

1014 Z CITRONOVÉ RŮŽE 353 493

1016 Z RŮŽOVÉHO DŘEVA 367 511

1018C SADA KOUPELOVÝCH OLEJŮ 18 × 20 ml  713    

HY ‑OLEJE NA OMÝVÁNÍ OBLIČEJE
Kód

zboží 10% sleva Kč
100 ml E 200 ml G

1301 HY ‑OLEJ NA HOLENÍ 322 482

1302 HY ‑OLEJ NA ODSTR. MAKE ‑UPU 307 459

1306 HY ‑OLEJ NEUTRÁLNÍ 307 459

1303 HY ‑OLEJ SANTÁLOVÝ 363 541

1304 HY ‑OLEJ YLANGOVÝ 348 520

1305 HY‑OLEJ Z RŮŽOVÉHO DŘEVA 330 493

1980 LIPIO KARLOFF 364 541

1307 ATLAS TONIKUM PO HOLENÍ 219

1212 PRESHEA 550 927
1213 LUCALEN 378 561
1214 MONTANISS 407

DEODORANTY
200 ml G 500 ml P

1208 HAPPY ‑DEO 470 924
1216 ANTIINSEKT SPRAY 391 772

50 ml 100 ml
1215 DEOMAN 159 286

PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ ZUBŮ A ÚSTNÍ 
DUTINY

Kód
zboží 10% sleva

Kč

100 ml E 200 ml G

1507 BABY ‑DENT 294 438

1503 DENTAROM 307
1505 HALITOSAN 394
1506 KARIOSAN 217 323
1504 ZUBNÍ OLEJ 292 435

6,5 ml Y 30 ml Z

1501 HERPILAN 272 607

1502 LIPPEA SPF 224 602
1508 TANALIP 214 586

PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ  NOHOU

Kód
zboží 10% sleva

Kč
100 ml E 200 ml G

1811 DEOBOTAS 240 385
1801 DEO PROFUSS 183 292
1804 KOUPELOVÝ OLEJ NA NOHY 309 430
1805 MASÁŽNÍ OLEJ NA NOHY 428 598
1806 MYKOSAN ‑N 998

2728 PREVENTY 460 641

50 ml D 100 ml E
1808 LYMPHA ‑PACK W/O 333 467
1802 PEDI ‑DERM G10 165 230
1803 MYKOSAN‑H, plíseň pokožky 273

Tento ceník nabývá platnosti dne 1. 9. 2021.  Všechny předešlé ceníky tímto dnem pozbývají platnosti. Vzhledem k neustálému 
pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen za informativní.  
Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.aromakh.cz
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ík 2732 Dr. VOŠTĚP 453 723

2735 LECITOL LINDENOL 277 467

2721 LECITOL MCS ‑N 98 173

2719 LECITOL NEUTRAL SUPER 289 516

2716 LECITOL NEUTRAL Z 200 357

2723 LECITOL ROYALE 338 572

2737 LECITOL WALO 321 542

2736 LECITOL YLJA 353 597

2710 LEVANDULOVÝ 294 497

2711 MANDLOVO ‑TŘEZALKOVÝ 281 475

2724 NEUTRÁLNÍ 247 417

2717 PMS (uklidňující) 572

2720 SKOŘICOVÝ 284 480

2712 THERMOTON 543 920

2727 SADA MASÁŽNÍCH OLEJŮ 12×20 841

MASÁŽNÍ KRÉMY A BALZÁMY
Kód

zboží 10% sleva 50 ml D 100 ml E

2701 CALEN B 261 419
2704 CALEN K 285 453

2742 COPAFLEX 408

2739 BORO ‑BORO balsám 264 422

2731 SCHOKO PACK 264 393
2705 TENARENE AKUT 284
2706 TENARENE SUPER 456

SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY
Kód

zboží 10% sleva Kč
100 ml E 200 ml G

2830 ATOSAN ‑LECI 471 656
1810 DEKUBITOL Spec. těl. olej 523
1809 DEPILOL 292 465
2803 HEMOSAN 306 487
2733 NARBENOL 534

5 ml 30 ml
2823 ONRIT 57 282

50 ml D 100 ml E
2020 ARADEA 455
2002 ATOP ‑DERM 317 477
2821 ATOPINAL 334 469
2062 BODY SALVIA 283 451
2725 CHINA BALSAM 563

2740 JOSHEA 436

2804 MOLUSAN 261 417

2001 MONTANA 272 407
2807 PROATEM balzám 410

2808 SALTERICA 164 245

2822 SHEA VITA 130 183

2726 THERMO ‑BALSAM 333
2802 WINTERSHEA 293 469

SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVKY – OLEOSOL
Kód

zboží 10% sleva
Kč

100 ml E 250 ml H
2809 OLEOSOL BAL 133 268

2810 OLEOSOL JAGR 154 308

2811 OLEOSOL CELLU 169 336

2812 OLEOSOL PEDI 167 334

PARFÉMY

Kód
zboží 10% sleva

Kč

3 ml R 30 ml Z

4908 VALENTINE – Unisex parfém 51 315

4909 KLEOPATRA – Dámský parfém 55 315

4910 FARAO – Pánský parfém 38 254

4911 MAGIC – Dámský parfém 56 315

4912 LILIEN – Dámský parfém 49 315

4913 VIOLA – Dámský parfém 66 361

4914 CARLOSS – Parfém pro muže 191 971

DOPLŇKY STRAVY

Kód
zboží Bez slevy Kč

100 ml E 250 ml H
3011 ELEUTHEROCOCC extrakt 280 560
3005 ECHINACEA EXTRAKT 302 661
3002 ELEUTHEROCOCC KOŘEN 115 197
3010 ECHINACEA KOŘEN 183 394
3012 HARPAGOFYT – EXTRAKT 276 542
3013 HARPAGOFYT 100 g 194
5105 VITAMÍN C v prášku – 130 g 295
9508 MASTICHA CHIOS 20 g

 215 ml V 500 ml I
3003 ALOE VERA GEL – šťáva 156 251
3004 ALOE VERA KONCENTRÁT –10× 562 1131

DĚTSKÁ SÉRIE
Kód

zboží 10% sleva Kč
50 ml D 100 ml E

2034 BABY K heřmánkový 227 318
2035 BABY L levandulový 218 305

100 ml E 200 ml G
2708 DĚTSKÝ masážní olej 256 381
2709 FENYKLOVÝ masážní olej 307 518
1005 HEŘMÁNKOVÝ Dětský koupelový olej 304 423
1207 MANDLOVÝ umývací olej 285 396
2713 MUTTISOFT 324 547
1150 CITRONEK Dětský mycí olej 271 404
1151 FENYKLÁČEK Dětský mycí olej 271 407
1152 MELINKA Dětský mycí olej 271 404
1153 MARINKA Dětský mycí olej 271 400
1154 EMI Dětský intimní mycí olej 275 410
2080 CITRONEK Dětská lecitinová emulze 217 324

2081 FENYKLÁČEK Dětská lecitinová emulze 217 324

2082 MELINKA Dětská lecitinová emulze 217 324
2083 MARINKA Dětská lecitinová emulze 217 332
2750 CITRONEK ‑ DĚTSKÁ SADA 552
2751 FENYKLÁČEK ‑ DĚTSKÁ SADA 552
2752 MELINKA ‑ DĚTSKÁ SADA 552
2753 MARINKA ‑ DĚTSKÁ SADA 552
2754 DĚTSKÁ SADA LECITINOVÁ 409
2755 SADA DĚTSKÝCH MYCÍCH OLEJŮ 5x20 ml 306

10 ml B 20 ml C
1602 NOSNÍ OLEJ BABY 242 388

2729c SADA BABY – testovací 8 ks 500

REGENERAČNÍ PLEŤOVÉ MASKY
Kód

zboží 10% sleva Kč
50 ml D 100 ml E

2405 AKTIDERMA LY 325 489
2401 JOJOBA 258 361
2402 LECITHIN W/O 317 443
2403 NATURALIA W/O 301 421

MASÁŽNÍ OLEJE
Kód

zboží 10% sleva Kč
100 ml E 200 ml G

2714 CAYATHERM 460 778

2722 COSETTE 637 1080

Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.aromakh.cz

LIPIO ‑SÉRA

Kód
zboží 10% sleva

Kč

35 ml S 30 ml Z

1957 ALBIDERM 543

1956 CEDR ATLAS 437

1966 CEDR ATLAS SPF 6 479

1953 HEŘMÁNEK 508

1955 LEVANDULE 432

1965 LEVANDULE SPF 6 481

1958 LMP 408

1968 LMP SPF 6 459

1950 NEUTRÁLNÍ 378

1960 NEUTRÁLNÍ SPF 6 419

1951 RŮŽE 778

1961 RŮŽE SPF 6 821

1954 RŮŽOVÉ DŘEVO 426

1952 SANTÁLOVÉ DŘEVO 633

1962 SANTÁLOVÉ DŘEVO SPF 6 680

FLUID – GOTHEA

Kód
zboží 10% sleva

Kč

30 ml Z

1970 GOTHEA AMO 1574

1972 GOTHEA DREAM 637

1971 GOTHEA ROY 1768

ZÁKLADNÍ KRÉMY

Kód
zboží 10% sleva

Kč

50 ml D 100 ml E

2301 DERMISOFT 183 246

2302 NATURALIA 238 333

2303 SHEA BUTTER 290 406

PROGRAM SALTIA

Kód
zboží 10% sleva

Kč

50 ml D 100 ml E

2036 SALTIA 241

2037 SALTIA BN 364 618

2404 SALTIA W/O 287 402

2517 MĚSÍČKOVÉ Pleťové tonikum 200 408
2518 ROZMARÝNOVÉ Pleťové tonikum 155 313
2522 RŮŽOVÉ Pleťové tonikum 228 470
2520 YLANGOVÉ Pleťové tonikum 155 313

PŘÍPRAVKY NA OŠETŘENÍ RUKOU

Kód
zboží 10% sleva Kč

20 ml C 500 ml D
1706 CITRIO Mycí olej 21 417
1707 DESINFI Mycí olej 23 455
1708 SENSITIV Mycí olej 29 570

10 ml B 30 ml Z
1701 ELASTOSAN – olej na nehty 196 490

50 ml D 100 ml E
1710 LECIO ‑MAJO 260 519
1704 SHEADERM 414
1702 REA 210 294
1703 MYRHEA 216 303
1705 BALNARU TH 325
6622 KRÁSNÉ RUCE – sada 804

WOMAN THERAPY

Kód
zboží 10% sleva Kč

100 ml E 200 ml G
1001 CELLU ‑THERAP Koupelový olej 505 705
1101 CELLU ‑THERAP Sprchovací olej 395 551
2707 CELLU ‑THERAP Masážní olej 369 514

50 ml D 100 ml E
2702 CELLU ‑THERAP Masážní krém 345 552
2730c SADA CELLU ‑THERAP testery 4 ks 318

100 ml E 200 ml G

1038 MENOTON Koupelový olej 413 577

1138 MENOTON Sprchovací olej 323 449

2738 MENOTON Tělový olej 436 609

h2741c SADA MENOTON 255

SPECIÁLNÍ PROGRAM COUPEROSE

Kód
zboží 10% sleva Kč

30 ml Z 50 ml D
2004 ALTHEA Regenerační krém 467
2005 ALTHEA SPF 6 Regenerační krém 503
1905 ALTHEA Regenerační olej 407

1906 ALTHEA SPF 6 Regenerační olej 446

OČNÍ KRÉMY
Kód

zboží 10% sleva
Kč

15 ml T
2203 LECI ‑CARRE 389
2202 SHEA ‑CARRE N 348
2201 SHEA ‑CARRE R 393

TĚLOVÉ KRÉMY A OLEJE

Kód
zboží 10% sleva

Kč

50 ml D 100 ml E

2060 BODYEM NEUTRAL 212 318

2061 BODYEM ROY 237 357

100 ml E 200 ml G

2070 LECITINIA BODY BALM 340

2071 LECITINIA BODY MONTANA 374

2072 LECITINIA BODY MAN 432
2090 MOSKYTOL 296 468

BYLINNÉ PLEŤOVÉ VODY

Kód
zboží 10% sleva

Kč

200 ml G 500 ml 
P

2501 CITRONOVÁ Pleťová voda 134 297
2508 ČAJOVNÍKOVÁ Pleťová voda 134 297
2502 HŘEBÍČKOVÁ Pleťová voda 134 297
2503 JALOVCOVÁ Pleťová voda 134 297
2504 LEVANDULOVÁ Pleťová voda 134 297
2505 ROZMARÝNOVÁ Pleťová voda 134 297
2506 RŮŽOVÁ Pleťová voda 211 475
2500 VRATIČOVÁ Pleťová voda 169 324
2507 YLANG Pleťová voda 134 297

BYLINNÁ PLEŤOVÁ TONIKA

Kód
zboží 10% sleva Kč

200 ml G 500 ml P
2524 BOY Pleťové tonikum 167 323
2523 GIRL Pleťové tonikum 165 320
2509 CITRONOVÉ Pleťové tonikum 155 313
2521 ČAJOVNÍKOVÉ Pleťové tonikum 155 313

2510 ELEUTHEROCOCC‑PROPOLISOVÉ 
Pleťové tonikum, 70% alkoholu 286 601

2513 HŘEBÍČKOVÉ Pleťové tonikum 155 313
2514 JALOVCOVÉ Pleťové tonikum 155 313
2516 LEVANDULOVÉ Pleťové tonikum 155 313

Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.aromakh.cz
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ík SMĚSI ÉTERICKÝCH OLEJŮ
Kód

zboží 10% sleva Kč
10 ml B 20 ml C

4201 AFRODIZIAKÁLNÍ 237 380

4228 ANEMOSOL 158 274

4205 ANTICHRAPIN 240 384

4206 ANTIINSEKT 200 320

4207 ANTINIKOTIN 406

4224 ANTIOXI 470

4208 ANTIRAUCH 221 353

4229 AROMA baby 169 272

4220 AROMA ‑BUDÍK 245 393

4202 AROMECLIMA 191 306

4219 ATEMOL 256 408

4226 BRONOL 225 364

4209 CANDIÖL 287 459

1201 CANDISAN 304 487

4221 CHINA 215 344

4014 CITRONOVÁ RŮŽE 221 355

4211 DOBRÝ DEN 170 271

4203 HARMONIE 271 432

4216 INSEKTOL 195 312

4223 MOLUNOL 276 451

4225 MOTTENOL 130 209

4217 NELINOL 289 462

4204 NOC LÁSKY 407 651

4212 RELAXAČNÍ 493 788

4213 SENNÉ KVĚTY 159 254

4210 THYMION 290 459

4214 UŠLECHTILÉ DŘEVO 250 401

4215 UVOLŇUJÍCÍ 191 306

4218 VIROSAN 259 414

4232 VŮNĚ SPÁNKU 204 321

4231   JARNÍ KVÍTÍ 264 429
10 ml 5 ml

4230   PŘÍCHOD JARA 700 352
30 ml Z 50 ml D

5600 AROMISAN 277

2805 PROAPINOL 283

5020 Z PŠENIČNÝCH KLÍČKŮ LZS 305 575
5013 Z RÝŽOVÝCH KLÍČKŮ LZS 134
5023 Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ LZT 131 274
5043 Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ PRA 261

KOSMETICKÁ MÁSLA

Kód
zboží Bez slevy Kč

100 ml E 250 ml H
5029 BAMBUCKÉ MÁSLO 114 228

5026 KAKAOVÉ MÁSLO (v gramech) 190 380

5025 MANGOVÉ MÁSLO 291 582

ROSTLINNÉ OLEJOVÉ MACERÁTY

Kód
zboží Bez slevy Kč

115 ml U 215 ml V
5209 ALOE VERA 287 447
5201 ARNIKOVÝ 395 631
5202 KAŠTANOVÝ 238 381
5203 MĚSÍČKOVÝ 274 437
5208 TŘEZALKOVÝ C10 250 400
5211 TŘEZALKOVÝ M10 269 430
5207 TŘEZALKOVÝ O10 261 417
5204 TŘEZALKOVÝ S10 250 400
5205 TŘEZALKOVÝ W10 573 916

VITAMÍNY

Kód
zboží Bez slevy Kč

20 ml C 50 ml D
5101 LECITIN SUPER 241
5102 PANTHENOL 80 160
5103 VITAMIN A 250 501
5104 VITAMIN E 203 406

VÁNOČNÍ SMĚSI ÉO
Kód

zboží 10% sleva Kč
10 ml B 20 ml C

4309 JEŽÍŠEK 216 345
4313 ROMANTICKÉ VÁNOCE 242 388
4301 VÁNOČNÍ ČAS 180 288
4302 VÁNOČNÍ DÁREK 186 298
4310 VÁNOČNÍ HVĚZDA 142 227
4303 VÁNOČNÍ KOLEDA 236 379
4311 VÁNOČNÍ NÁLADA 180 288
4304 VÁNOČNÍ POHÁDKA 329 526

SMĚSI ÉO SAUNA
Kód

zboží 10% sleva Kč
10 ml B 20 ml C

4401 ČÍNSKÁ SAUNA 366 585

4402 FINSKÁ SAUNA 295 473

4404 HORSKÁ SAUNA 337 539

4405 JAPONSKÁ SAUNA 317 507

4406 LESNÍ SAUNA 289 463

4409 POLÁRNÍ SAUNA 415 665

4412 RUSKÁ SAUNA 316 506

4410 SAUNA RELAX 318 509

ROSTLINNÉ OLEJE
Kód

zboží Bez slevy Kč
30 ml V 115 ml I

5040 AMARANTOVÝ OLEJ LZS 249 920
5041 ARGANOVÝ OLEJ LZS 130 420
5003 BRUTNÁKOVÝ OLEJ LZS 140 400
5005 JOJOBOVÝ OLEJ LZS (DPH 21%) 130 432
5011 PUPÁLKOVÝ OLEJ LZS 130 377
5018 Z ČERNÉHO KMÍNU LZS 140 434
5022 Z JADER ANDSKÉ RŮŽE LZS 231 781
5021 Z VLAŠSKÝCH OŘECHŮ LZS 130 375
5046 OLEJ Z MRKVOVÝCH SEMEN LZS 130 420

215 ml V 500 ml I
5002 AVOKÁDOVÝ OLEJ 183 349
5004 DÝŇOVÝ OLEJ LZS 375 707
5024 KARITÉ (SHEA OLEJ) 146 274
5042 KOKOSOVÝ OLEJ LZS 502
5031 KONOPNÝ OLEJ LZS 290
5006 LNĚNÝ OLEJ LZS 210
5007 MAKADAMIOVÝ LZS 200 411
5039 MANDLOVÝ OLEJ LZS 485
5009 MANDLOVÝ OLEJ LZT 168
5010 OLIVOVÝ OLEJ LZS 146 278
5012 RICINOVÝ OLEJ LZS (DPH 21%) 144 282
5014 SEZAMOVÝ OLEJ LZT 131 244
5015 SLUNEČNICOVÝ OLEJ LZS 208
5035 SLUNEČNICOVÝ OLEJ LZT 104
5016 SOJOVÝ OLEJ LZT 158
5017 Z JADER HROZNŮ LZT 130 241
5019 Z MERUŇ. PECEK LZS 291 539

Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.aromakh.cz

DESINFEKČNÍ A ČISTÍCÍ PŘÍPRAVKY

Kód 
zboží Bez slevy 100 ml E 500 ml I

1807 THYMICON 114 303

5502 ORANGE ‑ACIDOL 87

5500 ORANGE ‑SANITOL 453

3215 HY‑DESICITRO 295 841

3213 HY‑DESISTRONG 295 841

50 ml 500 ml
3216 DESICITRO 257 1156

3214 DESISTRONG 257 1156

5501 SAMEA – 140 gr  + aplikátor 136

ÉTERICKÉ OLEJE

Kód
zboží 10% sleva Kč

10 ml B 20 ml C
4001 AMYRIS 235 377
4002 BADYÁN 167 274
4108 BAZALKA 246 395
4004 BENZOE ABSOLUE PRYSKYŘICE 375 600
4005 BERGAMOT 303 485
4006 BOROVICE ‑JEHLIČÍ 171 276
4033 BOROVICE ‑KLEČ 286 457
4007 CEDROVÉ DŘEVO 142 225
4003 CEDROVÉ DŘEVO ATLAS 181 292
4009 CELER ‑SEMENA 316
4011 CITRON BEZ TERPENU 506 832
4012 CITRON 227 365
4013 CITRONELA 139 223
4015 CITRONOVÁ TRÁVA 168 269
4016 CYPŘIŠ 240 386
4076 ČAJOVNÍK 185 296
4110  ČERVENÝ POMERANČ 88 140
4017 ČESNEK 427 618
4054 DOBROMYSL ‑OREGÁNO 297 478
4018 ELEMI 341 546
4019 ESTRAGON 372
4096 EUKALYPTOVO ‑CITRONOVÝ 152 242
4020 EUKALYPTUS 136 217
4022 FENYKL 196 320
4023 GRAPEFRUIT 194 316

4025 HŘEBÍČEK 125 204
4101 JALOVEC BOBULE 535 870
4027 JEDLE ‑ŠIŠKY 241 385
4028 KADIDLOVNÍK 654 1047
4029 KAFR 122 202
4030 KAFR PŘÍRODNÍ KRYSTALY  (v g) 133 233
4031 KAJEPUT 253 421
4032 KANANGA 311 501
4034 KMÍN 286
4119 KOPAIVA 284 466
4035 KOPR 353 566
4036 KORIANDR 547 877
4120 KURKUMA 174 274
4038 LAVANDIN 202 325
4039 LEVANDULE 332 565
4112   LIMETKA 169 270
4097 LITSEA CUBEBA 139 223
4040 MAJORÁNKA 371 593
4041 MANDARINKA ČERVENÁ 267 427
4098 MANDARINKA ZELENÁ 277 453
4042 MÁTA KADEŘAVÁ 301 482
4043 MÁTA PEPRNÁ 296 474
4117 MÁTA ROLNÍ 302 488
4044 MATEŘÍDOUŠKA 356 572
4047 MENTOL PŘÍRODNÍ KRYSTALY  (v g) 173 277
4048 MRKVOVÁ SEMENA 530 848
4049 MUŠKÁTOVÝ KVĚT 375
4050 MUŠKÁTOVÝ OŘECH 436 703
4052 MYRTA 526 895
4053 NIAOULI 233 376
4055 PAČULI 294 470
4099 PELARGÓNIE 373 597
4123 PELYNĚK 373 591
4057 PEPŘ ČERNÝ 576 920
4058 PETRŽEL 435
4060 POMERANČ 104 167
4061 POMERANČ BEZ TERPENU 227 364
4062 POMERANČ EXTRA 119 190
4063 POMERANČOVÉ LISTÍ 240 384
4064 PUŠKVOREC 481 776
4065 ROZMARÝN 190 304
4111   RAVENSARA 390 622
4066 RŮŽOVÁ PALMA 239 382

4115 RŮŽOVÉ DŘEVO INDICKÉ 370 612
4069 SATUREJKA HORSKÁ 379
4070 SKOŘICE – KŮRA 464 787
4072 SMRK – JEHLIČÍ 187 300
4073 SPAJK 276 441
4074 ŠALVĚJ 247 396
4075 ŠALVĚJ MUŠKÁTOVÁ 532 851
4077 TÚJE 212 340
4078 TYMIÁN ČERVENÝ 391 626
4079 TYMIÁN SVĚTLÝ 383 651
4080 VAVŘÍN LISTÍ 309 495
4081 VETIVER 619 991
4083 YZOP 663 1065
4084 ZÁZVOR 534 855

50 ml B 100 ml C
4021 EUKALYPTUS KOALA 188 300
4046 MEDUŇKA INDICUM 421 723
9412 TESTOVACÍ KUFŘÍK S EO  3990 (BEZ SLEVY)

EXKLUZIVNÍ ÉTERICKÉ OLEJE
Kód

zboží Bez slevy Kč
2 ml O 5 ml A

4085 ANGELIKA 538 1199

4086 HEŘMÁNEK MODRÝ 294 661

4109   HEŘMÁNEK ŘÍMSKÝ 292 587

4024   HEŘMÁNEK ŽLUTÝ 292 716

4087 JASMÍN 1463 3222

4103 KARDAMOM 179 332

4037 KOZLÍK 276 605

4045 Z VČELÍHO VOSKU 595 1181

4113   MANUKA 223 448

4088 MEDUŇKA OFFICINALIS 692 1554

4089 MIMOZA ABSOLUE 373 787

4051 MYRHA 139 287

4090 NEROLI 1050 2322

4059 PIMENTOVNÍK 170 328

4122 PLUMÉRIE ABSOLUE 1094 2231

4091 RŮŽE 2405 5200

4092 ŘEBŘÍČEK 629 1406

4068 SANTÁLOVÉ DŘEVO 952 2147

4093 SLAMĚNKA 666 1331

4094 VANILKA 827 1883

Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.aromakh.cz
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4305 VÁNOČNÍ SEN 218 348
4308 VÁNOČNÍ STROMEČEK 181 290
4306 VÁNOČNÍ VEČER 187 300
4307 VÁNOČNÍ VŮNĚ 195 312
4312 VOŇAVÉ VÁNOCE 215 343

AUTOPARFÉMY
Kód

zboží Bez slevy Kč
5 ml A 100 ml E

7005 ANTI ‑TABAK 77 465

7003 FLAVOUR 65 311

7004 FLIRT 67 405
7006 FRUIT ‑LINE 71 626
7002 LOVE STORY 66 306
7001 VANILOU 66 338

OSVĚŽOVAČE VZDUCHU
Kód

zboží Bez slevy Kč
100 ml E 500 ml I

7105 ANEMOS 304 1137

7101 CLIMAFRESH 305 1148

7102 FRESHNESS 235 893
7106 VIROSALK 266

7103 VŮNĚ SPÁNKU 307 1076

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT
Kód

zboží Bez slevy Kč
9506 AROMATÁCKY 10 ks 28,00
6001 KOSMETICKÁ ČEPICE 10 ks 28
6000 OCHRANNÁ ROUŠKA 5 ks 49
9416 PILNÍK 62
9507 SPORTOVNÍ LÁHEV S LOGEM 99
9327 TYČINKA INHALAČNÍ BÍLÁ – 5 KS 156
9504 ŽELATINOVÉ TOBOLKY 51
9950 BROŽURA – AROMATERAPIE V PRAXI 13

S M
9602 SADA 6–12 KULIČEK MIX VELIKOSTÍ 74 90
9603 KULIČKY – SADA VÍCE KUSŮ 51 97
9611 DŘEVĚNÝ KROUŽEK 5 ks 52
9730 DŘEVĚNÉ MISKY 190 197
9500 TRIČKO S LOGEM XS–XXL 111

série Emotion 
SPRCHOVACÍ OLEJE A KRÉMY

Kód
zboží 10% sleva

Kč
50 ml D 100 ml E

8203 FLIRT sprchovací olej 303

8404 ETERICA regenerační krém 229 379

PARFÉMOVÉ OLEJE

Kód
zboží

Kč
10 ml B 20 ml D

8501 AMBRA 124 199

8502 ANANAS 123 197

8503 AVOKÁDO 221 353

8504 BROSKEV 206 329

8505 KONVALINKA 134 214

8506 ČOKOLÁDA 137 220

8507 FIALKA 137 220

8509 JASMÍN 155 247

8510 KARAMEL 131 209

8511 KOKOS 121 194
8512 MED 136 218
8513 MEDOVÝ MELOUN 121 194

8514 MELOUN 136

8515 TABÁK 165 263

8516 VANILKA 136 218

8518 KÁVA 205 327

8519 SANTAL 134

8520 KIWI 127 217

SOUTĚŽ 
Soutěžní otázka:
Nově vydáváme také dva 
časopisy v elektronické podobě.  
Jaký je jejich název?

A) Časopis Aromafauna +  
     AKH Magazín
B) Fauna News + Flora revue
C) Fauna & Flora Měsíčník + 
    Aromaterapeutické noviny

Odpovědi posílejte jako vždy  
na e-mailovou adresu:  
soutezAKH@karelhadek.eu

Uzávěrka proběhne  
3. 10. 2021 ve 23.59 h. 

Ceny:
1. cena: odběr zboží v hodnotě 1 000 Kč
2. cena: odběr zboží v hodnotě 800 Kč
3. cena: odběr zboží v hodnotě 600 Kč
4.–5. cena: odběr zboží v hodnotě 400 Kč

Tento ceník nabývá platnosti dne 1. 9. 2021 Všechny předešlé ceníky tímto dnem pozbývají platnosti. Vzhledem k neustálému 
pohybu cen surovin na světových trzích je nutno považovat ceny v tomto ceníku jen za informativní.  
Jediný platný ceník je na našem e -shopu www.aromakh.cz



1. Aromaterapeutická KH a. s. 
Kšice 11, 349 01 Stříbro-Kšice

www.karelhadek.eu


